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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

No curso 2019-2020 no IES Curtis vaise impartir Tecnoloxía en 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º BAC

e 2º BAC. En 3º ESO hai unha sección bilingüe en inglés. Tamén se impartirá a materia de libre

configuración  autonómica  Robótica  en  1º  BAC  e  a  materia  de  libre  configuración  de  centro

Informática Básica en 2º ESO. Asemade, o Departamento de Tecnoloxía asume a docencia de TIC

de 4º ESO.

 A distribución da docencia das materias neste curso é a recollida na táboa 1:

Curso Materia Grupos
Sesións/

semana

Sesións/semana

totais
Profesor Departamento

2º ESO
Tecnoloxía 2 3 6 Yolanda Fernández Tecnoloxía

Informática básica 2 1 2 Antonio Paz López Administrativo

3º ESO
Tecnoloxía 1 2 2 Yolanda Fernández Tecnoloxía

Tecnoloxía Bilingüe Inglés 1 2 2 Yolanda Fernández Tecnoloxía

4º ESO
Tecnoloxía 1 3 3 Yolanda Fernández Tecnoloxía

TIC 1 3 3 Antonio Paz López Administrativo

1º BAC
Robótica 1 2 2 Yolanda Fernández Tecnoloxía

Tecnoloxía Industrial I 1 3 3 Juan Fandiño da Torre Tecnoloxía

2º BAC Tecnoloxía Industrial II 1 3 3 Juan Fandiño da Torre Tecnoloxía

TOTAL 26

Táboa 1: Distribución da docencia das materias asignadas ao Departamento de Tecnoloxía

A programación do Departamento de Tecnoloxía faise no marco desta normativa:

-DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG Núm.120. Luns, 29 de

Xuño de 2015).

-ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria

e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG Núm. 136 Martes, 21 de Xullo de

2015)

-RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e  Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o  desenvolvemento,  no  curso

académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, (DOG Núm.109.

Martes, 11 de Xuño de 2019).
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2.OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBRIGATORIA

O  DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia define os seguintes obxectivos

na educación secundaria obrigatoria1:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os

grupos,  exercitarse no diálogo,  afianzando os  dereitos  humanos e  a  igualdade de trato  e  de

oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de

desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.

Rexeitar  a discriminación das persoas por razón de sexo ou por  calquera outra condición ou

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así

como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do

coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si  mesmo, a participación, o sentido

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e

asumir responsabilidades. 

1 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  TÍTULO I Educación secundaria obrigatoria.  CAPÍTULO I
Principios e obxectivos. Artigo 10. Obxectivos.  (DOG Núm. 120. Luns, 29 de xuño de 2015. Páx. 25446-25447)
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2.OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da

literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras

persoas,  así  como o patrimonio artístico e cultural.  Coñecer mulleres e homes que realizaran

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a

práctica  do deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.  Valorar criticamente os hábitos

sociais  relacionados coa saúde,  o consumo,  o coidado dos seres vivos e o medio ambiente,

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando

diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto

cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o

mantemento da identidade de Galicia,  e  como medio  de relación interpersoal  e expresión de

riqueza  cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en

especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

Asemade os obxectivos que se pretenden acadar coa sección bilingüe en inglés son:

a) Empregar  o  inglés  como  vehículo  de  aprendizaxe  e  de  coñecemento  noutras  áreas

educativas.

b) Desenvolver nos alumnos o coñecemento e uso axeitado da lingua inglesa que permita aos

alumnos adquirir a competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situacións cotiáns

a través dun maior dominio do inglés, idioma presente nas novas tecnoloxías e na informática.

c) Fomentar unha actitude positiva e aberta cara ao aprendizaxe doutras linguas.
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2.OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

d) Involucrar ao centro nunha idea social plurilingüe e pluricultural na que se integran os procesos

de comunicación e intercambio  de experiencias a través das TIC

e) Preparar ao alumnado, formándoo axeitadamente para afrontar con éxito a súa posterior etapa

educativa e formación académica.

f) Mellorar a competencia lingüística do alumnado mediante novas estratexias de ensinanza e

aprendizaxe de linguas estranxeiras.

g) Reforzar as destrezas orais e comunicativas en lingua inglesa.

h) Atender á diversidade, ofrecendo posibilidades diferentes de enriquecemento do currículo.

i) Perfeccionar a capacitación do profesorado e facilitar o acceso do profesorado ao coñecemento

doutros sistemas educativos.

j) Animar ao traballo multidisciplinar.

Páxina 4



3.OBXECTIVOS DO BACHARELATO

3. OBXECTIVOS DO BACHARELATO

O  DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia define os seguintes obxectivos

no bacharelato2:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía

de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción

dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social  que lle permita actuar de forma responsable e

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os

conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e,  en particular,  a violencia

contra a muller,  e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes

históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito  solidario  no

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades

básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio

2 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. TÍTULO II Bacharelato . CAPÍTULO I Principios e obxectivos.
Artigo 26. Obxectivos.  (DOG Núm. 120. Luns, 29 de xuño de 2015. Páx. 25466-25467)
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3.OBXECTIVOS DO BACHARELATO

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e

a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de

formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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4.COMPETENCIAS CLAVE

4. COMPETENCIAS CLAVE

O  DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria

obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  establece  as  seguintes

competencias clave do currículo:

• Comunicación lingüística (CCL)

• Competencia matemática e competencias clave en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

• Competencia dixital (CD)

• Aprender a aprender (CAA)

• Competencias sociais e cívicas (CSC)

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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5. INFORMÁTICA BÁSICA 2º ESO

5.1.CONTRIBUCIÓN AO LONGO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE

A contribución  da  materia  ao  desenvolvemento  de  cada  unha  das  competencias  clave  pode

entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como

se recolle na táboa 2:

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Bloque 1. 
Intercambio e 
almacenamento 
da información 
dixital. Correo 
electrónico

IFB1.1. Realiza operacións de organización e 
almacenamento da información. ✓ ✓ ✓
IFB1.2. Realiza copias de seguridade da 
información. ✓ ✓ ✓
IFB1.3. Manexa o correo electrónico. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
IFB1.4. Coñece as medidas de seguridade no uso 
do correo electrónico. ✓ ✓ ✓ ✓
IFB1.5. Intercambia e almacena información na 
nube con seguridade. ✓ ✓ ✓ ✓

Bloque 2. 
Procesador de 
texto

IFB2.1. Elabora documentos de texto que facilitan 
a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, 
encabezados e outras posibilidades de deseño, e 
interactúa con outras características do programa.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bloque 3. Folla 
de cálculo

IFB3.1. Produce informes que requiren o emprego 
de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais,
numéricos e gráficos.

✓ ✓ ✓ ✓

Bloque 4. 
Presentacións

FB4.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto
na elaboración de presentacións, adecuando o 
deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público 
obxectivo a quen vai dirixido.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Táboa 2: Relación das competencias cos estándares de aprendizaxe avaliables en Informática Básica 2º 
ESO
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5.INFORMÁTICA BÁSICA 2º ESO

5.2.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

Bloque 1. 
Intercambio e 
almacenamento
da información 
dixital. Correo 
electrónico

IFB1.1. Realiza operacións 
de organización e 
almacenamento da 
información.

Todas as avaliacións. Organiza adecuadamente a 
información no ordenador 
asignado.

• Utilización do equipamento
informático ao longo de todo 
o curso.

IFB1.2. Realiza copias de 
seguridade da información.

Todas as avaliacións. Realiza copias de 
seguridade da información 
nun memoria USB e na 
nube.

• Utilización do equipamento
informático ao longo de todo 
o curso.

IFB1.3. Manexa o correo 
electrónico.

Todas as avaliacións. Manexa o correo 
electrónico para enviar e 
recibir mensaxes.

• Utilización do equipamento
informático ao longo de todo 
o curso.

IFB1.4. Coñece as medidas 
de seguridade no uso do 
correo electrónico.

Todas as avaliacións. Coñece as medidas de 
seguridade relativas á 
preservación de datos de 
carácter persoal.

• Utilización ao longo de 
todo o curso das diferentes 
plataformas educativas que se
empregan no centro para o 
intercambio de información 
co alumnado.

IFB1.5. Intercambia e 
almacena información na 
nube con seguridade.

Todas as avaliacións. Manexa os espazos de 
intercambio e 
almacenamento de 
información na nube.

• Utilización ao longo de 
todo o curso das diferentes 
plataformas  para o 
intercambio de información 
co alumnado.

Bloque 2. 
Procesador de 
texto

IFB2.1. Elabora documentos
de texto que facilitan a 
inclusión de táboas, imaxes, 
fórmulas, gráficos, 
encabezados e outras 
posibilidades de deseño, e 
interactúa con outras 
características do programa.

Primeira avaliación Elabora, presenta e difunde
información empregando 
un procesador de textos, e 
emprega formatos de 
arquivo compatibles.

• Realización de prácticas 
con ferramentas ofimáticas.
• Presentación de traballos 
empregando equipamentos 
informáticos.
• Conversión de traballos a 
distintos formatos de arquivo.

Bloque 3. 
Folla de cálculo

IFB3.1. Produce informes 
que requiren o emprego de 
follas de cálculo, que 
inclúan resultados textuais, 
numéricos e gráficos.

Segunda avaliación Elabora, presenta e difunde
información empregando 
unha folla de cálculo, e 
emprega formatos de 
arquivo compatibles.

• Realización de prácticas 
con ferramentas ofimáticas.
• Presentación de traballos 
empregando equipamentos 
informáticos.
• Conversión de traballos a 
distintos formatos de arquivo.

Bloque 4. 
Presentacións

FB4.1. Integra elementos 
multimedia, imaxe e texto 
na elaboración de 
presentacións, adecuando o 
deseño e a maquetaxe á 
mensaxe e ao público 
obxectivo a quen vai 
dirixido.

Terceira avaliación Elabora, presenta e difunde
información empregando 
un programa de 
presentacións, e emprega 
formatos de arquivo 
compatibles.

• Realización de prácticas 
con ferramentas ofimáticas.
• Presentación de traballos 
empregando equipamentos 
informáticos.
• Conversión de traballos a 
distintos formatos de arquivo.

Táboa 3: Estándares de aprendizaxe, temporización, grao mínimo de consecución e procedementos e 
instrumentos de avaliación en Informática Básica 2º ESO
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5.3.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O alumno ten acceso a un portafolios dixital onde atopar apuntes, animacións, vídeos, e outros

recursos.

Tamén se empregarán:

- Canón e ordenador con conexión a Internet.

Cada alumno ademais debe ter:

- Caderno dixital.

- Carpeta arquivadora.

- Axenda.

A materia impártese en castelán.

5.4.CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación ordinaria
A forma de avaliar ó alumno consistirá en:

A) PARTE A: Realización de actividades prácticas e traballos orais ou escritos. 

B) PARTE B: Observación do portafolios dixital do alumno.

C) PARTE C: Observación da actitude.

Considérase proporcional a ponderación de cada un dos estándares de aprendizaxe, pero non a

dos instrumentos de avaliación, logo a cualificación de cada avaliación calcularase segundo as

porcentaxes recollidas na táboa 4:

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN

PARTE A. Traballos, prácticas. 80%

PARTE B. Portafolios dixital 10%

PARTE C. Actitude 10%

Cualificación por avaliación 100%

Táboa 4: Cualificación por avaliación en Informática Básica 2º ESO
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Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5.

Posto  que  esta  cualificación  debe  ser  un  número  sen  decimais,  con  carácter  xeral  cando  a

cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.

O cálculo da nota final poden variar o longo do curso debido a modificacións na programación, tipo

de alumnos, segundo o grupo, etc.

Actividades de recuperación

PARTE A e B: en xeral indicarase un novo prazo para a entrega dos traballos, prácticas e/ou

cadernos, sempre que o tipo de actividade e instrumento de avaliación o permita. Neste caso a

cualificación acadada redúcese nun 20% no cálculo final da cualificación por avaliación.

PARTE C: con carácter xeral daráselle ao alumno unha rúbrica cos indicadores de logro que serán

avaliados nesta  parte,  para  que poida mellorar  aqueles  nos que non tivera  obtido  a  máxima

cualificación.

Cualificación final

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións, tendo un 4 ou

máis en cada unha das tres avaliacións.

Avaliación extraordinaria
A forma de avaliar ó alumno na convocatoria extraordinaria de setembro consistirá na entrega de

novo  dos  traballos,  prácticas  e/ou  cadernos  propostos  no  curso.  Para  poder  obter  unha

cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5 ou máis. Posto que esta

cualificación debe ser un número sen decimais,  con carácter  xeral  cando a cualificación sexa

inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.
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6. TECNOLOXÍA 2º ESO

6.1.CONTRIBUCIÓN AO LONGO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE

A contribución  da  materia  ao  desenvolvemento  de  cada  unha  das  competencias  clave  pode

entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como

se recolle na táboa 5:

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

B1: Proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnolóxicos

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a 
un problema técnico sinxelo, mediante o proceso de
resolución de problemas tecnolóxicos. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para 
a planificación da construción do prototipo. ✓ ✓ ✓ ✓

TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a
un problema técnico sinxelo, mediante o proceso de
resolución de problemas tecnolóxicos.

✓ ✓ ✓

TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable 
e respectuoso. ✓ ✓ ✓

B2: Expresión e 
comunicación 
técnica

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e 
perspectivas obxectos e sistemas técnicos, mediante
esbozos e empregando criterios normalizados de 
cotación e escala. 

✓ ✓

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos 
como elementos de información de produtos 
tecnolóxicos.

✓ ✓

TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados 
cun prototipo sinxelo empregando software 
específico de apoio.

✓ ✓ ✓ ✓

B3: Materiais de 
uso técnico

TEB3.1.1. Describe as características propias dos 
materiais de uso técnico. ✓ ✓

TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que 
están fabricados obxectos técnicos cotiás. ✓ ✓

TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as 
ferramentas do taller en operacións básicas de 
conformación dos materiais de uso técnico.

✓ ✓ ✓

TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller con 
especial atención ás normas de seguridade e saúde. ✓ ✓ ✓ ✓

B4: Máquinas e 
sistemas: 
estruturas, 
mecanismos e 
circuítos 
eléctricos

TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as 
características propias que configuran os tipos de 
estruturas, apoiándose en información escrita.

✓ ✓ ✓

TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a 
súa transmisión nos elementos que configuran a 
estrutura.

✓ ✓
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e
gráfica, como transforman e transmiten o 
movemento distintos mecanismos.

✓ ✓

TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de 
elementos mecánicos como as poleas e as 
engrenaxes.

✓

TEB4.2.3. Explica a función dos elementos que 
configuran unha máquina ou un sistema desde o 
punto de vista estrutural e mecánico.

✓ ✓

TEB4.2.4. Simula mediante software específico e 
mediante simboloxía normalizada sistemas 
mecánicos.

✓ ✓

TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que 
cumpran unha función determinada. ✓ ✓ ✓

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos 
básicos empregando lámpadas, zumbadores, 
motores, baterías e conectores.

✓ ✓ ✓

TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, 
utilizando software específico e simboloxía 
adecuada, e experimenta cos elementos que o 
configuran.

✓ ✓ ✓ ✓

B5: Tecnoloxías 
da información e 
da comunicación

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. ✓ ✓

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. ✓ ✓

TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos. ✓ ✓

TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos 
técnicos sinxelos con equipamentos informáticos. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións 
informáticas sinxelas mediante un contorno de 
programación gráfico.

✓ ✓ ✓ ✓

Táboa 5: Relación das competencias cos estándares de aprendizaxe avaliables en Tecnoloxía 2º ESO

6.2.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

B1: Proceso de
resolución de 
problemas 

TEB1.1.1. Deseña un 
prototipo que dá solución a 
un problema técnico sinxelo,

Terceira a avaliación. Deseña un prototipo que 
cumpre os requisitos 
mínimos enunciados na 

• Deseño dun prototipo que 
dea solución a un problema 
formulado.

Páxina 13



6.TECNOLOXÍA 2º ESO

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

tecnolóxicos mediante o proceso de 
resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

proposta e funciona.
Elabora un anteproxecto 
coa proposta de deseño.

• Presentación dun 
anteproxecto empregando 
ferramentas dixitais.

TEB1.2.1. Elabora a 
documentación necesaria 
para a planificación da 
construción do prototipo.

Terceira a avaliación. Elabora a documentación 
para construír  o  prototipo 
que cumpre os requisitos 
mínimos enunciados na 
proposta e funciona.

• Elaboración da 
documentación técnica que 
debe acompañar o proxecto.
• Presentación dunha 
memoria empregando 
ferramentas dixitais.

TEB 1.2.2. Constrúe un 
prototipo que dá solución a 
un problema técnico sinxelo,
mediante o proceso de 
resolución de problemas 
tecnolóxicos.

Terceira a avaliación. Constrúe un prototipo que 
cumpre os requisitos 
mínimos enunciados na 
proposta e funciona.

• Construción dun prototipo 
a partir do deseño realizado e
da documentación técnica 
elaborada.

TEB 1.2.3. Traballa en 
equipo de xeito responsable 
e respectuoso.

Todas as avaliacións. Obtén unha valoración 
positiva do seu traballo e da
súa evolución na 
realización de proxectos e 
prácticas.

• Observación directa diaria 
do alumnado na realización 
de proxectos e prácticas 
cubrindo as rúbricas 
deseñadas a tal fin.

B2: Expresión 
e 
comunicación 
técnica

TEB2.1.1. Representa 
mediante vistas e 
perspectivas obxectos e 
sistemas técnicos, mediante 
esbozos e empregando 
criterios normalizados de 
acotación e escala. 

Primeira avaliación. Representa as vistas dun 
obxecto e a súa perspectiva 
empregando criterios 
normalizados de acotación 
e escala.

• Realización de probas 
prácticas.
• Realización de exercicios.
• Realización de esbozos e 
bosquexos a partir de 
obxectos e de ideas.

TEB2.2.1. Interpreta esbozos
e bosquexos sinxelos como 
elementos de información de
produtos tecnolóxicos.

Todas as avaliacións. Interpreta imaxes, esbozos e
bosquexos de produtos 
tecnolóxicos sinxelos.

• Interpretación de esbozos e
bosquexos.

TEB2.3.1. Produce os 
documentos relacionados 
cun prototipo sinxelo 
empregando software 
específico de apoio.

Todas as avaliacións. Realiza debuxos simples 
empregando un software de 
deseño gráfico asistido por 
computador do tipo 
SketchUp Make ou 
TinkerCAD.

• Realización de probas 
prácticas. 
• Realización de esbozos e 
bosquexos a partir de 
obxectos e de ideas.
• Elaboración dos planos do 
proxecto técnico realizado na
terceira avaliación.
• Realización de prácticas de
deseño gráfico por 
computador empregando 
software do tipo SketchUp 
Make ou TinkerCAD.

B3: Materiais 
de uso técnico

TEB3.1.1. Describe as 
características propias dos 
materiais de uso técnico.

Primeira avaliación. Describe as características 
propias das madeiras e dos 
metais.
Describe os procedementos 
para a obtención das 
madeiras e dos metais.

• Realización de probas 
escritas.
• Elaboración de traballos 
monográficos de 
investigación.
• Exposición de traballos 
monográficos de 
investigación.

TEB3.1.2. Identifica tipos de
materiais con que están 
fabricados obxectos técnicos

Primeira avaliación. Identifica os tipos de 
materiais máis axeitados 
para elaborar obxectos 

• Análise dos materiais cos 
que se elabora un obxecto 
técnico.
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

cotiás. técnicos.

TEB3.2.1. Identifica e 
manipula con seguridade as 
ferramentas do taller en 
operacións básicas de 
conformación dos materiais 
de uso técnico.

Todas as avaliacións. Identifica as ferramentas.

Manipula as ferramentas no
taller con seguridade.

Mantén a zona de traballo 
limpa e ordenada.

• Realización de probas 
escritas.
• Observación directa diaria 
do alumnado na realización 
de proxectos e prácticas 
cubrindo as rúbricas 
deseñadas a tal fin.

TEB3.2.2. Elabora un plan 
de traballo no taller con 
especial atención ás normas 
de seguridade e saúde.

Terceira avaliación. Elabora un plan de traballo 
secuenciado e que cumpre 
coas normas básicas de 
seguridade e saúde no taller.

• Elaboración do plan de 
traballo empregando un 
medio dixital.

B4: Máquinas 
e sistemas: 
estruturas, 
mecanismos e 
circuítos 
eléctricos

TEB4.1.1. Describe de modo
audiovisual ou dixital, as 
características propias que 
configuran os tipos de 
estruturas, apoiándose en 
información escrita.

Primeira avaliación. Describe as características 
dunha estrutura.

Recoñece os elementos que 
sosteñen as estruturas como
piares, arcos, vigas...

• Elaboración empregando 
un medio dixital dun informe
monográfico.

• Realización de probas 
escritas.

TEB4.1.2. Identifica os 
esforzos característicos e a 
súa transmisión nos 
elementos que configuran a 
estrutura.

Primeira avaliación. Identifica os esforzos de 
tracción, compresión, 
flexión, torsión e 
cizalladura nunha estrutura.

• Realización de probas 
escritas.

• Elaboración empregando 
un medio dixital dun traballo 
de identificación de esforzos.

TEB4.2.1. Describe, 
mediante información escrita
e gráfica, como transforman 
e transmiten o movemento 
distintos mecanismos.

Segunda avaliación. Describe mediante 
información escrita e 
gráfica, como transforman e
transmiten o movemento 
distintos mecanismos.

• Realización de probas 
escritas.
• Elaboración de traballos 
monográficos de 
investigación.

TEB4.2.2. Calcula a relación
de transmisión de elementos 
mecánicos como as poleas e 
as engrenaxes.

Segunda avaliación. Calcula a relación de 
transmisión de sistemas de 
mecanismos de poleas e 
engrenaxes, tanto simples 
como compostos.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de exercicios.

TEB4.2.3. Explica a función 
dos elementos que 
configuran unha máquina ou 
un sistema desde o punto de 
vista estrutural e mecánico.

Segunda avaliación. Identifica os elementos de 
algunha máquina.

Explica a función do 
elemento na máquina.

Coñece os mecanismos de 
transformación de 
movemento máis 
empregados nas máquinas.

• Realización de probas 
escritas.
• Elaboración de traballos 
monográficos de 
investigación.

TEB4.2.4. Simula mediante 
software específico e 
mediante simboloxía 
normalizada sistemas 
mecánicos.

Segunda avaliación. Emprega software de 
simulación como Yenka, 
CrocoClip ou Relatran para
simular un sistema 
mecánico.

• Realización de  prácticas 
empregando  software de 
simulación como Yenka, 
CrocoClip ou Relatran.

TEB4.2.5. Deseña e monta 
sistemas mecánicos que 
cumpran unha función 
determinada.

Segunda avaliación.

Terceira avaliación.

Deseña  e  monta  sistemas
mecánicos  empregando  a
simboloxía normalizada.

• Realización de  prácticas 
de montaxe.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.
• Deseño e construción do 
proxecto final.
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6.TECNOLOXÍA 2º ESO

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

TEB4.3.1. Deseña e monta 
circuítos eléctricos básicos 
empregando lámpadas, 
zumbadores, motores, 
baterías e conectores.

Terceira avaliación. Deseña e monta circuítos  
eléctricos básicos de 
corrente continua 
empregando a simboloxía 
normalizada.

• Realización de  prácticas 
de montaxe.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.
• Deseño e construción do 
proxecto final.

TEB4.3.2. Deseña circuítos 
eléctricos básicos, utilizando
software específico e 
simboloxía adecuada, e 
experimenta cos elementos 
que o configuran.

Terceira avaliación. Emprega software de 
simulación como 
CrocoClip ou Yenka para 
simular un circuíto 
eléctrico.

• Realización de  prácticas 
empregando  software de 
simulación como CrocoClip 
ou Yenka.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.

B5: 
Tecnoloxías da 
información e 
da 
comunicación

TEB5.1.1. Identifica as 
partes dun computador.

Terceira avaliación. Identifica as partes dun 
computador.

• Realización de probas 
escritas.

TEB5.2.1. Manexa 
programas e software 
básicos.

Todas as avaliacións. Manexa programas e 
software.

• Manexo de programas de 
diferentes tipos ao longo de 
todo o curso.

TEB5.2.2. Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos informáticos e
dispositivos electrónicos.

Todas as avaliacións. Utiliza adecuadamente o 
ordenador asignado.
Coñece as medidas de 
seguridade relativas á 
preservación de datos de 
carácter persoal.

• Utilización do equipamento
informático ao longo de todo 
o curso.

TEB5.2.3. Elabora, presenta 
e difunde proxectos técnicos 
sinxelos con equipamentos 
informáticos.

Todas as avaliacións. Elabora, presenta e difunde 
información empregando 
equipamentos informáticos.

• Presentación de traballos e 
proxectos técnicos 
empregando equipamentos 
informáticos.

TEB5.3.1. Deseña e elabora 
aplicacións informáticas 
sinxelas mediante un 
contorno de programación 
gráfico.

Terceira avaliación. Deseña e elabora programas
sinxelos empregando 
software de programación 
gráfica como Scratch ou 
App Inventor.

• Realización de prácticas 
con Scratch ou App Inventor.

Táboa 6: Estándares de aprendizaxe, temporización, grao mínimo de consecución e procedementos e 
instrumentos de avaliación en Tecnoloxía 2º ESO.

6.3.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os libros de texto recomendados quedan recollidos na táboa 7: 

TÍTULO EDITORIAL ISBN IDIOMA

Tecnología II ESO (Materiales I) Santillana 

(Serie Construye. Proyecto Saber Hacer) 

9788468030661
Castelán

Tecnología IV ESO (Mecánica) 9788468031736

Táboa 7: Libros de texto recomendados en Tecnoloxía 2º ESO
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Tamén se empregarán:

- Ferramentas, maquinaria e materiais presentes na aula-taller de tecnoloxía.

-  Materiais  de  refugallo  de  uso  doméstico  para  a  realización  de  proxectos:  cartón,  plásticos,

madeira, etc.

- Canón e ordenador con conexión a Internet.

- Ordenadores con conexión a Internet.

Cada alumno ademais debe ter:

- Material de debuxo técnico.

- Axenda.

A materia impártese en castelán3.

6.4.CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación ordinaria
A forma de avaliar ó alumno consistirá en:

A) PARTE A: Realización dunha proba escrita, como mínimo, en cada avaliación. (Se hai máis

dunha proba, a nota media deste apartado será a media aritmética)

B) PARTE  B:  Elaboración  dun  proxecto  tecnolóxico  (non  ten  que  ser  construtivo),  ou/e

realización  de  actividades  prácticas  e  traballos  orais  ou  escritos.  Redacción  dunha

memoria escrita sobre os mesmos. (Se hai máis dun proxecto e/ou traballo, a nota media

deste apartado será a media aritmética)

C) PARTE C: Observación do caderno de clase do alumno.

D) PARTE D: Observación do portafolios dixital do alumno.

E) PARTE E: Observación da actitude.

Considérase proporcional a ponderación de cada un dos estándares de aprendizaxe, pero non a

dos instrumentos de avaliación, logo a cualificación de cada avaliación calcularase segundo as

porcentaxes recollidas na táboa 8:

3 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. Artigo 7º.-Educación
secundaria obrigatoria.
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6.TECNOLOXÍA 2º ESO

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN

PARTE A. Probas escritas  (Só fará media nesta parte se 
en cada proba se acada unha nota igual ou superior a 4)

60%

PARTE B. Proxectos, traballos, prácticas. 20%

PARTE C. Caderno 5%

PARTE D. Portafolios dixital 5%

PARTE E. Actitude 10%

Cualificación por avaliación 100%

Táboa 8: Cualificación por avaliación en Tecnoloxía 2º ESO

Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5.

Posto  que  esta  cualificación  debe  ser  un  número  sen  decimais,  con  carácter  xeral  cando  a

cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.

O cálculo da nota final, así como o número de exames por avaliación poden variar o longo do

curso debido a modificacións na programación, tipo de alumnos, segundo o grupo, etc.

Para os alumnos da sección bilingüe os criterios de cualificación serán os mesmos, pero todas as

probas escritas serán en inglés. En cada pregunta se especificará o idioma no que debe darse a

resposta, respectando sempre o mínimo do 50%, pero podendo chegar ata o 100%.

Actividades de recuperación

PARTE A: en xeral empregarase unha nova proba por avaliación. A cualificación desta proba anula

a anterior ou anteriores.

PARTES B, C e D: en xeral indicarase un novo prazo para a entrega dos traballos, prácticas e/ou

cadernos, sempre que o tipo de actividade e ferramenta de avaliación o permita. Neste caso a

cualificación acadada redúcese nun 20% no cálculo final da cualificación por avaliación.

PARTE E: con carácter xeral daráselle ao alumno unha rúbrica cos indicadores de logro que serán

avaliados nesta  parte,  para  que poida mellorar  aqueles  nos que non tivera  obtido  a  máxima

cualificación.

Cualificación final

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións, tendo un 4 ou

máis en cada unha das tres avaliacións.
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Avaliación extraordinaria
A forma de avaliar ó alumno na convocatoria extraordinaria de setembro consistirá na realización

dunha proba escrita. Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter

unha nota de 5 ou máis. Posto que esta cualificación debe ser un número sen decimais, con

carácter xeral cando a cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a

cinco redondearase.
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7.TECNOLOXÍA 3º ESO

7. TECNOLOXÍA 3º ESO

7.1.CONTRIBUCIÓN AO LONGO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE

A contribución  da  materia  ao  desenvolvemento  de  cada  unha  das  competencias  clave  pode

entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como

se recolle na táboa 9:

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

B1: Proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnolóxicos

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a 
un problema técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para 
a planificación da construción do prototipo. ✓ ✓ ✓ ✓

TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a 
un problema técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos.

✓ ✓ ✓

TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable 
e respectuoso. ✓ ✓ ✓

B2: Expresión e 
comunicación 
técnica

TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como 
elementos de información de produtos 
tecnolóxicos.

✓ ✓

TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados 
cun prototipo empregando software específico de 
apoio.

✓ ✓ ✓ ✓

B3: Materiais de 
uso técnico

TEB3.1.1. Describe as características propias dos 
materiais de uso técnico, comparando as súas 
propiedades.

✓ ✓ ✓

TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das 
propiedades mecánicas dos materiais de uso 
técnico.

✓ ✓ ✓

B4: Máquinas e 
sistemas: 
electricidade, 
electrónica e 
control

TEB4.1.1. Explica os principais efectos da corrente 
eléctrica e a súa conversión. ✓ ✓

TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida para 
coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos 
básicos. 

✓ ✓

TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas 
en circuítos eléctricos sinxelos. ✓

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e 
electrónicos básicos empregando lámpadas, 
zumbadores, díodos LED, transistores, motores, 
baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

✓ ✓ ✓
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, 
utilizando software específico e simboloxía 
adecuada, e experimenta cos elementos que o 
configuran.

✓ ✓ ✓ ✓

TEB4.4.1. Elabora un programa informático que 
xestione o funcionamento dun sistema de control. ✓ ✓ ✓ ✓

B5: Tecnoloxías 
da información e 
da comunicación

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e é 
capaz de substituír e montar pezas clave. ✓ ✓ ✓ ✓

TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e 
outros sistemas de intercambio de información. ✓ ✓ ✓ ✓

TEB5.2.2. Coñece as medidas de seguridade 
aplicables a cada situación de risco. ✓ ✓ ✓ ✓

TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software 
básicos. ✓ ✓ ✓

TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos. ✓ ✓ ✓

TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos 
técnicos con equipamentos informáticos. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Táboa 9: Relación das competencias cos estándares de aprendizaxe avaliables en Tecnoloxía 3º ESO

7.2.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

B1: Proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnolóxicos

TEB1.1.1. Deseña un 
prototipo que dá solución a 
un problema técnico, 
mediante o proceso de 
resolución de problemas 
tecnolóxicos.

Terceira a avaliación. O prototipo cumpre os 
requisitos mínimos 
enunciados na proposta e 
funciona.

• Deseño dun prototipo que 
dea solución a un problema 
formulado.
• Elaboración do 
anteproxecto empregando as 
TIC.

TEB1.2.1. Elabora a 
documentación necesaria 
para a planificación da 
construción do prototipo.

Terceira a avaliación. O prototipo cumpre os 
requisitos mínimos 
enunciados na proposta e 
funciona.

• Elaboración da 
documentación técnica que 
debe acompañar o proxecto.

TEB1.2.2. Constrúe un 
prototipo que dá solución a 
un problema técnico, 
mediante o proceso de 
resolución de problemas 
tecnolóxicos.

Terceira a avaliación. O prototipo cumpre os 
requisitos mínimos 
enunciados na proposta e 
funciona.

• Construción dun prototipo 
a partir do deseño realizado e 
da documentación técnica 
elaborada.
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

TEB1.2.3. Traballa en 
equipo de xeito responsable 
e respectuoso.

Todas as avaliacións. Obtén unha valoración 
positiva do seu traballo e 
da súa evolución na 
realización de proxectos e 
prácticas como mínimo en 
dúas avaliacións.

• Observación directa diaria 
do alumnado na realización 
de proxectos e prácticas 
cubrindo as rúbricas 
deseñadas a tal fin.

B2: Expresión 
e comunicación
técnica

TEB2.1.1. Interpreta 
esbozos e bosquexos como 
elementos de información de
produtos tecnolóxicos.

Todas as avaliacións. Interpreta esbozos e 
bosquexos de produtos 
tecnolóxicos sinxelos.

• Interpretación de esbozos e 
bosquexos.

TEB2.2.1. Produce os 
documentos relacionados 
cun prototipo empregando 
software específico de 
apoio.

Todas as avaliacións. Realiza debuxos simples 
empregando o software de 
deseño gráfico asistido por 
computador QCAD e 
Sketch Up Make ou 
TinkerCAD.

• Realización de probas 
prácticas. 
• Realización de esbozos e 
bosquexos a partir de 
obxectos e de ideas.
• Elaboración en QCAD dos 
planos do proxecto técnico 
realizado na terceira 
avaliación.
• Realización de prácticas de 
deseño gráfico por 
computador con QCAD e e 
Sketch Up Make ou 
TinkerCAD.

B3: Materiais 
de uso técnico

TEB3.1.1. Describe as 
características propias dos 
materiais de uso técnico, 
comparando as súas 
propiedades.

Primeira avaliación. Describe as características 
propias dos materiais de 
construción e plásticos.
Describe os procedementos
para a obtención dos 
materiais de construción e 
plásticos.

• Realización de probas 
escritas.
• Elaboración de traballos 
monográficos de 
investigación.
• Exposición de traballos 
monográficos de 
investigación.

TEB3.1.2. Explica as 
técnicas de identificación 
das propiedades mecánicas 
dos materiais de uso técnico.

Primeira avaliación. Explica as técnicas de 
identificación máis comúns
das propiedades mecánicas
dos materiais de uso 
técnico: ensaios de 
propiedades mecánicas.

• Realización de probas 
escritas.
• Elaboración de traballos 
monográficos de 
investigación.
• Exposición de traballos 
monográficos de 
investigación.
• Realización de prácticas

B4: Máquinas e
sistemas: 
electricidade, 
electrónica e 
control

TEB4.1.1. Explica os 
principais efectos da 
corrente eléctrica e a súa 
conversión. 

Segunda avaliación. Explica a transformación 
da enerxía eléctrica noutras
formas de enerxía.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de mapas que 
representen a conversión de 
enerxía eléctrica noutras 
formas de enerxía.

TEB4.2.1. Utiliza os 
instrumentos de medida para
coñecer as magnitudes 
eléctricas de circuítos 
básicos. 

Segunda avaliación. Utiliza un polímetro para 
determinar valores de 
resistencias e tensións en 
circuítos básicos.
Coñece as magnitudes 
eléctricas básicas.

• Realización de prácticas de 
medida de magnitudes 
eléctricas empregando un 
polímetro.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.

TEB4.2.2. Calcula as 
magnitudes eléctricas 
básicas en circuítos 

Segunda avaliación. Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en 
circuítos de corrente 

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de exercicios 
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

eléctricos sinxelos. continua en serie e paralelo
con varias resistencias 
empregando a lei de Ohm.

na aula.

TEB4.3.1. Deseña e monta 
circuítos eléctricos e 
electrónicos básicos 
empregando lámpadas, 
zumbadores, díodos LED, 
transistores, motores, 
baterías, conectores, 
condensadores e 
resistencias. 

Segunda avaliación.

Terceira avaliación.

Deseña e monta circuítos 
eléctricos e electrónicos 
básicos empregando 
lámpadas, zumbadores, 
díodos LED, motores, 
baterías, conectores e 
resistencias.

• Realización de prácticas de 
montaxe de circuítos sobre 
unha protoboard.
• Realización dun proxecto 
que incorpore circuítos 
eléctricos.

TEB4.3.2. Deseña circuítos 
eléctricos básicos, utilizando
software específico e 
simboloxía adecuada, e 
experimenta cos elementos 
que o configuran.

Segunda avaliación.

Terceira avaliación.

Deseña circuítos eléctricos 
básicos empregando 
simuladores do tipo 
CrocoClip ou Yenka coa 
simboloxía normalizada.

• Realización de prácticas 
empregando  simuladores de 
circuítos eléctricos.
• Elaboración de memorias 
das prácticas.

TEB4.4.1. Elabora un 
programa informático que 
xestione o funcionamento 
dun sistema de control.

Terceira avaliación. Elabora con ferramentas 
como Scratch  un 
programa informático que 
permite o control do 
acendido e apagado dun 
conxunto de LED.

• Realización de programas 
informáticos para o control 
de dispositivos.
• Prácticas de control de 
dispositivos a través de 
equipos informáticos. 

B5: 
Tecnoloxías da 
información e 
da 
comunicación

TEB5.1.1. Identifica as 
partes dun computador e é 
capaz de substituír e montar 
pezas clave.

Terceira avaliación. Identifica as partes dun 
computador.

• Realización de probas 
escritas.

TEB5.2.1. Manexa espazos 
web, plataformas e outros 
sistemas de intercambio de 
información.

Todas as avaliacións. Manexa os espazos de 
intercambio de 
información de carácter 
educativo que se empregan
no centro.

• Utilización ao longo de 
todo o curso das diferentes 
plataformas educativas que se
empregan no centro para o 
intercambio de información 
co alumnado.

TEB5.2.2. Coñece as 
medidas de seguridade 
aplicables a cada situación 
de risco.

Todas as avaliacións. Coñece as medidas de 
seguridade relativas á 
preservación de datos de 
carácter persoal.

• Utilización ao longo de 
todo o curso das diferentes 
plataformas educativas que se
empregan no centro para o 
intercambio de información 
co alumnado.

TEB5.3.1. Instala e manexa 
programas e software 
básicos.

Todas as avaliacións. Manexa programas e 
software

• Manexo de programas de 
diferentes tipos ao longo de 
todo o curso.

TEB5.3.2. Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos informáticos e
dispositivos electrónicos. 

Todas as avaliacións. Utiliza adecuadamente o 
ordenador asignado.

• Utilización do equipamento
informático ao longo de todo 
o curso.

TEB5.3.3. Elabora, presenta 
e difunde proxectos técnicos
con equipamentos 
informáticos.

Todas as avaliacións. Elabora, presenta e difunde
información empregando 
equipamentos 
informáticos.

• Presentación de traballos e 
proxectos técnicos 
empregando equipamentos 
informáticos.

Táboa 10: Estándares de aprendizaxe, temporización, grao mínimo de consecución e procedementos e 
instrumentos de avaliación en Tecnoloxía 3º ESO.
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7.3.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os libros de texto recomendados quedan recollidos na táboa 11: 

TÍTULO EDITORIAL ISBN IDIOMA

Tecnología III ESO (Materiales II) Santillana 

(Serie Construye. Proyecto Saber Hacer) 

9788468030418
Castelán

Tecnología V ESO (Electricidad) 9788468028262

Táboa 11: Libros de texto recomendados en Tecnoloxía 3º ESO

Ademais, o alumno ten acceso a un portafolios dixital onde atopar apuntes, animacións, vídeos, e

outros recursos.

Tamén se empregarán:

- Ferramentas, maquinaria e materiais presentes na aula-taller de tecnoloxía.

-  Materiais  de  refugallo  de  uso  doméstico  para  a  realización  de  proxectos:  cartón,  plásticos,

madeira, etc.

- Canón e ordenador con conexión a Internet.

- Ordenadores con conexión a Internet.

Cada alumno ademais debe ter:

- Caderno de aula e caderno dixital.

- Carpeta arquivadora.

- Material de debuxo técnico.

- Axenda.

A materia impártese en castelán.

7.4.CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación ordinaria
A forma de avaliar ó alumno consistirá en:

Páxina 24



7.TECNOLOXÍA 3º ESO

F) PARTE A: Realización dunha proba escrita, como mínimo, en cada avaliación. (Se hai máis

dunha proba, a nota media deste apartado será a media aritmética)

G) PARTE  B:  Elaboración  dun  proxecto  tecnolóxico  (non  ten  que  ser  construtivo),  ou/e

realización  de  actividades  prácticas  e  traballos  orais  ou  escritos.  Redacción  dunha

memoria escrita sobre os mesmos. (Se hai máis dun proxecto e/ou traballo, a nota media

deste apartado será a media aritmética)

H) PARTE C: Observación do caderno de clase do alumno.

I) PARTE D: Observación do portafolios dixital do alumno.

J) PARTE E: Observación da actitude.

Considérase proporcional a ponderación de cada un dos estándares de aprendizaxe, pero non a

dos instrumentos de avaliación, logo a cualificación de cada avaliación calcularase segundo as

porcentaxes recollidas na táboa 12:

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN

PARTE A. Probas escritas  (Só fará media nesta parte se 
en cada proba se acada unha nota igual ou superior a 4)

60%

PARTE B. Proxectos, traballos, prácticas. 20%

PARTE C. Caderno 5%

PARTE D. Portafolios dixital 5%

PARTE E. Actitude 10%

Cualificación por avaliación 100%

Táboa 12: Cualificación por avaliación en Tecnoloxía 3º ESO

Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5.

Posto  que  esta  cualificación  debe  ser  un  número  sen  decimais,  con  carácter  xeral  cando  a

cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.

O cálculo da nota final, así como o número de exames por avaliación poden variar o longo do

curso debido a modificacións na programación, tipo de alumnos, segundo o grupo, etc.

Para os alumnos da sección bilingüe os criterios de cualificación serán os mesmos, pero todas as

probas escritas serán en inglés. En cada pregunta se especificará o idioma no que debe darse a

resposta, respectando sempre o mínimo do 50%, pero podendo chegar ata o 100%.

Actividades de recuperación
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PARTE A: en xeral empregarase unha nova proba por avaliación. A cualificación desta proba anula

a anterior ou anteriores.

PARTES B, C e D: en xeral indicarase un novo prazo para a entrega dos traballos, prácticas e/ou

cadernos, sempre que o tipo de actividade e ferramenta de avaliación o permita. Neste caso a

cualificación acadada redúcese nun 20% no cálculo final da cualificación por avaliación.

PARTE E: con carácter xeral daráselle ao alumno unha rúbrica cos indicadores de logro que serán

avaliados nesta  parte,  para  que poida mellorar  aqueles  nos que non tivera  obtido  a  máxima

cualificación.

Cualificación final

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións, tendo un 4 ou

máis en cada unha das tres avaliacións.

Avaliación extraordinaria
A forma de avaliar ó alumno na convocatoria extraordinaria de setembro consistirá na realización

dunha proba escrita. Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter

unha nota de 5 ou máis. Posto que esta cualificación debe ser un número sen decimais, con

carácter xeral cando a cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a

cinco redondearase.
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8. TECNOLOXÍA 4º ESO

8.1.CONTRIBUCIÓN AO LONGO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE

A contribución  da  materia  ao  desenvolvemento  de  cada  unha  das  competencias  clave  pode

entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como

se recolle na táboa 13:

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Bloque 1. 
Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación

TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas 
fundamentais que se utilizan na comunicación con 
fíos e sen eles.

✓ ✓ ✓

TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais. ✓ ✓ ✓

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica 
información a través de internet empregando 
servizos de localización, comunicación intergrupal 
e xestores de transmisión de son, imaxe e datos.

✓ ✓ ✓

TEB1.2.2. Coñece as medidas de seguridade 
aplicables a cada situación de risco. ✓ ✓

TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático 
sinxelo para resolver problemas, utilizando unha 
linguaxe de programación.

✓ ✓ ✓ ✓

TEB1.4.1. Utiliza o computador como ferramenta 
de adquisición e interpretación de datos, e como 
realimentación doutros procesos cos datos obtidos.

✓ ✓ ✓

Bloque 2. 
Instalacións en 
vivendas

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha 
vivenda. ✓ ✓

TEB2.1.2. Describe os elementos que compoñen as 
instalacións dunha vivenda. ✓ ✓

TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de 
instalacións eléctricas, calefacción, subministración
de auga e saneamento, aire acondicionado e gas.

✓ ✓

TEB2.2.2. Deseña con axuda de software unha 
instalacións para unha vivenda tipo con criterios de 
eficiencia enerxética. 

✓ ✓ ✓ ✓

TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e 
experimenta e analiza o seu funcionamento. ✓ ✓ ✓

TEB2.4.1. Propón medidas de redución do 
consumo enerxético dunha vivenda. ✓ ✓ ✓

Bloque 3. 
Electrónica

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto 
electrónico formado por compoñentes elementais. ✓ ✓
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TEB3.1.2. Explica as características e as funcións 
de compoñentes básicos: resistor, condensador, 
díodo e transistor.

✓ ✓

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a 
análise de circuítos analóxicos básicos, utilizando 
simboloxía axeitada.

✓ ✓ ✓ ✓

TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos 
electrónicos básicos deseñados previamente. ✓

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando 
a álxebra de Boole. ✓

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con 
procesos técnicos. ✓ ✓ ✓

TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas 
problemas tecnolóxicos sinxelos. ✓ ✓ ✓

Bloque 4. Control
e robótica

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas 
automáticos. ✓ ✓

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de 
automatismos en dispositivos técnicos habituais, 
diferenciando entre lazo aberto e pechado.

✓ ✓

TEB4.2.1. Representa e monta automatismos 
sinxelos. ✓ ✓

TEB4.3.1. Desenvolve un programa para controlar 
un sistema automático ou un robot que funcione de 
forma autónoma en función da realimentación que 
recibe do contorno.

✓ ✓ ✓ ✓

Bloque 5. 
Pneumática e 
hidráulica

TEB5.1.1. Describe as principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e pneumática. ✓ ✓

TEB5.2.1. Identifica e describe as características e 
o funcionamento deste tipo de sistemas. ✓ ✓

TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a nomenclatura 
para representar circuítos que resolvan un problema
tecnolóxico.

✓ ✓ ✓

TEB5.4.1. Realiza montaxes de circuítos sinxelos 
pneumáticos ou hidráulicos con compoñentes reais 
ou mediante simulación.

✓ ✓ ✓ ✓

Bloque 6. 
Tecnoloxía e 
sociedade

TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis 
importantes que se produciron ao longo da historia 
da humanidade.

✓ ✓ ✓ ✓

TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a súa 
relación co contorno, interpretando a súa función 
histórica e a evolución tecnolóxica.

✓ ✓ ✓ ✓

TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte ao 
desenvolvemento tecnolóxico a partir da análise de 
obxectos, relacionado inventos e descubertas co 
contexto en que se desenvolven.

✓ ✓ ✓ ✓

TEB6.3.2. Interpreta as modificacións tecnolóxicas,
económicas e sociais en cada período histórico, 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

axudándose de documentación escrita e dixital.

Táboa 13: Relación das competencias cos estándares de aprendizaxe avaliables en Tecnoloxía 4º ESO

8.2.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

Bloque 1. 
Tecnoloxías da 
información e 
da 
comunicación

TEB1.1.1. Describe os 
elementos e os sistemas 
fundamentais que se utilizan
na comunicación con fíos e 
sen eles.

Primeira avaliación. Describe os elementos e os
sistemas fundamentais que 
se utilizan na 
comunicación con fíos e 
sen eles.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

TEB1.1.2. Describe as 
formas de conexión na 
comunicación entre 
dispositivos dixitais.

Primeira avaliación. Describe as formas de 
conexión na comunicación 
entre dispositivos dixitais.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

TEB1.2.1. Localiza, 
intercambia e publica 
información a través de 
internet empregando 
servizos de localización, 
comunicación intergrupal e 
xestores de transmisión de 
son, imaxe e datos.

Todas as avaliacións. Presenta e difunde 
información empregando 
ferramentas dispoñibles en 
Internet.
Almacena e comparte 
información na nube.

• Presentación e difusión de 
traballos e proxectos técnicos
empregando ferramentas 
dispoñibles en Internet.
• Utilización da nube.

TEB1.2.2. Coñece as 
medidas de seguridade 
aplicables a cada situación 
de risco.

Todas as avaliacións. Utiliza adecuadamente o 
ordenador asignado.
Coñece as medidas de 
seguridade relativas á 
preservación de datos de 
carácter persoal.

• Utilización do equipamento
informático ao longo de todo 
o curso.

TEB1.3.1. Desenvolve un 
programa informático 
sinxelo para resolver 
problemas, utilizando unha 
linguaxe de programación.

Terceira avaliación. Deseña e elabora 
programas sinxelos 
empregando software de 
programación gráfica como
Scratch ou App Inventor.

• Realización de prácticas 
con Scratch ou App Inventor.

TEB1.4.1. Utiliza o 
computador como 
ferramenta de adquisición e 
interpretación de datos, e 
como realimentación 
doutros procesos cos datos 
obtidos.

Todas as avaliacións. Elabora, presenta e difunde
información empregando 
equipamentos 
informáticos.

• Presentación de traballos e 
proxectos técnicos 
empregando equipamentos 
informáticos.

Bloque 2. 
Instalacións en 
vivendas

TEB2.1.1. Diferencia as 
instalacións típicas nunha 
vivenda.

Segunda avaliación. Identifica os elementos que
forman as distintas 
instalacións dunha 
vivenda.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de actividades.
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

TEB2.1.2. Describe os 
elementos que compoñen as 
instalacións dunha vivenda.

Segunda avaliación. Describe a función dos 
elementos que forman as 
distintas instalacións dunha
vivenda.

• Realización de probas 
escritas.
• Elaboración, empregando 
ferramentas dixitais, dun 
informe no que se 
identifiquen os elementos do 
Cadro de Mando e Protección
dunha vivenda.

TEB2.2.1. Interpreta e 
manexa simboloxía de 
instalacións eléctricas, 
calefacción, subministración
de auga e saneamento, aire 
acondicionado e gas.

Segunda avaliación. Interpreta planos das 
distintas instalacións dunha
vivenda.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de actividades.

TEB2.2.2. Deseña con 
axuda de software unha 
instalación para unha 
vivenda tipo con criterios de
eficiencia enerxética. 

Segunda avaliación. Deseña con axuda de 
software como o ProfiCAD
unha instalación eléctrica 
para unha vivenda tipo con
criterios de eficiencia 
enerxética. 

• Realización da instalación 
eléctrica dunha vivenda 
empregando software tipo 
ProfiCAD.

TEB2.3.1. Realiza montaxes
sinxelos e experimenta e 
analiza o seu 
funcionamento.

Segunda avaliación. Monta circuítos eléctricos 
sinxelos a 230V seguindo 
un esquema.

• Realización de prácticas de
montaxe de circuítos 
eléctricos sinxelos a 230V.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas
deseñadas a tal fin.

TEB2.4.1. Propón medidas 
de redución do consumo 
enerxético dunha vivenda.

Segunda avaliación. Propón medidas de 
redución do consumo 
enerxético dunha vivenda.

• Realización e exposición 
oral dun traballo monográfico
empregando medios dixitais.

Bloque 3. 
Electrónica

TEB3.1.1. Describe o 
funcionamento dun circuíto 
electrónico formado por 
compoñentes elementais.

Primeira avaliación. Describe o funcionamento 
dun circuíto electrónico 
formado por compoñentes 
elementais.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de actividades.

TEB3.1.2. Explica as 
características e as funcións 
de compoñentes básicos: 
resistor, condensador, díodo 
e transistor.

Primeira avaliación. Explica as características e 
as funcións de 
compoñentes básicos: 
resistor, condensador, 
díodo e transistor.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de actividades.

TEB3.2.1. Emprega 
simuladores para o deseño e 
a análise de circuítos 
analóxicos básicos, 
utilizando simboloxía 
axeitada.

Primeira avaliación. Deseña e analiza circuítos 
electrónicos básicos 
empregando simuladores 
como o CrocoClip ou 
Yenka e coa simboloxía 
normalizada.

• Realización de prácticas 
empregando  simuladores 
como o CrocoClip ou Yenka  
de circuítos electrónicos.
• Elaboración de memorias 
das prácticas.

TEB3.3.1. Realiza a 
montaxe de circuítos 
electrónicos básicos 
deseñados previamente. 

Primeira avaliación.
Terceira avaliación.

Monta circuítos 
electrónicos básicos 
empregando resistores, 
condensadores, díodos e 
transistores.

• Realización de prácticas de
montaxe de circuítos sobre 
unha protoboard.
• Elaboración de memorias 
das prácticas.
• Realización dun proxecto 
que incorpore circuítos 
electrónicos.

TEB3.4.1. Realiza 
operacións lóxicas 

Primeira avaliación. Coñece as portas lóxicas.
Simplifica funcións 

• Realización de probas 
escritas.
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

empregando a álxebra de 
Boole.

booleanas empregando 
mapas de Karnaugh.

• Realización de actividades.

TEB3.4.2. Relaciona 
formulacións lóxicas con 
procesos técnicos.

Primeira avaliación. Obtén táboas de verdade a 
partir de circuítos xa 
deseñados e de 
formulación de problemas 
tecnolóxicos.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de actividades.

TEB3.5.1. Resolve mediante
portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos.

Primeira avaliación. Deseña circuítos lóxicos 
que dan solución a un 
problema tecnolóxico 
sinxelo.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de actividades.

Bloque 4. 
Control e 
robótica

TEB4.1.1. Describe os 
compoñentes dos sistemas 
automáticos.

Terceira avaliación. Describe os compoñentes 
dos sistemas automáticos.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de actividades.

TEB4.1.2. Analiza o 
funcionamento de 
automatismos en 
dispositivos técnicos 
habituais, diferenciando 
entre lazo aberto e pechado.

Terceira avaliación. Analiza o funcionamento 
de automatismos en 
dispositivos técnicos 
habituais, diferenciando 
entre lazo aberto e 
pechado.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de actividades.

TEB4.2.1. Representa e 
monta automatismos 
sinxelos.

Terceira avaliación. Representa e monta un 
robot con sensores.

• Realización de prácticas.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas
deseñadas a tal fin.

TEB4.3.1. Desenvolve un 
programa para controlar un 
sistema automático ou un 
robot que funcione de forma
autónoma en función da 
realimentación que recibe do
contorno.

Terceira avaliación. Programa un robot con 
sensores.

• Realización de prácticas de
programación de robots que 
conteñan sensores.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas
deseñadas a tal fin.

Bloque 5. 
Pneumática e 
hidráulica

TEB5.1.1. Describe as 
principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e 
pneumática.

Segunda avaliación. Describe as principais 
aplicacións das tecnoloxías
hidráulica e pneumática.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de actividades.

TEB5.2.1. Identifica e 
describe as características e 
o funcionamento deste tipo 
de sistemas.

Segunda avaliación. Identifica e describe as 
características e o 
funcionamento deste tipo 
de sistemas.
Realiza diagramas espacio-
fase e grafcet que resumen 
o funcionamento deste tipo
de circuítos.

• Realización de probas 
escritas.
• Realización de actividades.

TEB5.3.1. Emprega a 
simboloxía e a nomenclatura
para representar circuítos 
que resolvan un problema 
tecnolóxico.

Segunda avaliación. Emprega a simboloxía e a 
nomenclatura para 
representar circuítos 
pneumáticos ou hidráulicos

• Realización de probas 
escritas.
• Deseño e análise de 
circuítos.

TEB5.4.1. Realiza montaxes
de circuítos sinxelos 
pneumáticos ou hidráulicos 
con compoñentes reais ou 
mediante simulación.

Segunda avaliación. Realiza montaxes de 
circuítos sinxelos 
pneumáticos ou hidráulicos
con compoñentes reais e 
mediante simulación 
empregando software do 

• Realización de prácticas de
montaxe de circuítos 
pneumáticos con 
compoñentes reais e 
mediante simulación 
empregando software do tipo 
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tipo FluidSim. FluidSim.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas
deseñadas a tal fin.

Bloque 6. 
Tecnoloxía e 
sociedade

TEB6.1.1. Identifica os 
cambios tecnolóxicos máis 
importantes que se 
produciron ao longo da 
historia da humanidade.

Primeira avaliación. Identifica os cambios 
tecnolóxicos máis 
importantes que se 
produciron ao longo da 
historia da humanidade.

• Realización e exposición 
oral dun traballo monográfico
empregando medios dixitais.

TEB6.2.1. Analiza obxectos 
técnicos e a súa relación co 
contorno, interpretando a 
súa función histórica e a 
evolución tecnolóxica.

Primeira avaliación. Analiza obxectos técnicos 
e a súa relación co 
contorno, interpretando a 
súa función histórica e a 
evolución tecnolóxica.

• Realización e exposición 
oral dun traballo monográfico
empregando medios dixitais.

TEB6.3.1. Elabora xuízos de
valor fronte ao 
desenvolvemento 
tecnolóxico a partir da 
análise de obxectos, 
relacionado inventos e 
descubertas co contexto en 
que se desenvolven.

Primeira avaliación. Elabora xuízos de valor 
fronte ao desenvolvemento
tecnolóxico a partir da 
análise de obxectos, 
relacionado inventos e 
descubertas co contexto en 
que se desenvolven.

• Realización e exposición 
oral dun traballo monográfico
empregando medios dixitais.

TEB6.3.2. Interpreta as 
modificacións tecnolóxicas, 
económicas e sociais en 
cada período histórico, 
axudándose de 
documentación escrita e 
dixital.

Primeira avaliación. Interpreta as modificacións
tecnolóxicas, económicas e
sociais en cada período 
histórico, axudándose de 
documentación escrita e 
dixital.

• Realización e exposición 
oral dun traballo monográfico
empregando medios dixitais.

Táboa 14: Estándares de aprendizaxe, temporización, grao mínimo de consecución e procedementos e 
instrumentos de avaliación en Tecnoloxía 4º ESO.

8.3.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O libro de texto recomendado queda recollido na táboa 15: 

TÍTULO EDITORIAL ISBN IDIOMA

Tecnología 4º ESO Santillana  (Serie Construye. Proyecto Saber Hacer) 9788468030197 Castelán

Táboa 15: Libro de texto recomendado en Tecnoloxía 4º ESO

Ademais, o alumno ten acceso a un portafolios dixital onde atopar apuntes, animacións, vídeos, e

outros recursos.

Tamén se empregarán:

- Ferramentas, maquinaria e materiais presentes na aula-taller de tecnoloxía.
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-  Materiais  de  refugallo  de  uso  doméstico  para  a  realización  de  proxectos:  cartón,  plásticos,

madeira, etc.

- Canón e ordenador con conexión a Internet.

- Ordenadores con conexión a Internet.

Cada alumno ademais debe ter:

- Caderno de aula e caderno dixital.

- Carpeta arquivadora.

- Material de debuxo técnico.

- Axenda.

A materia impártese en castelán.

8.4.CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación ordinaria
A forma de avaliar ó alumno consistirá en:

A) PARTE A: Realización dunha proba escrita, como mínimo, en cada avaliación. (Se hai máis

dunha proba, a nota media deste apartado será a media aritmética)

B) PARTE  B:  Elaboración  dun  proxecto  tecnolóxico  (non  ten  que  ser  construtivo),  ou/e

realización  de  actividades  prácticas  e  traballos  orais  ou  escritos.  Redacción  dunha

memoria escrita sobre os mesmos. (Se hai máis dun proxecto e/ou traballo, a nota media

deste apartado será a media aritmética)

C) PARTE C: Observación do caderno de clase do alumno.

D) PARTE D: Observación do portafolios dixital do alumno.

E) PARTE E: Observación da actitude.

Considérase proporcional a ponderación de cada un dos estándares de aprendizaxe, pero non a

dos instrumentos de avaliación, logo a cualificación de cada avaliación calcularase segundo as

porcentaxes recollidas na táboa 16:
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FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN

PARTE A. Probas escritas  (Só fará media nesta parte se 
en cada proba se acada unha nota igual ou superior a 4)

60%

PARTE B. Proxectos, traballos, prácticas. 20%

PARTE C. Caderno 5%

PARTE D. Portafolios dixital 5%

PARTE E. Actitude 10%

Cualificación por avaliación 100%

Táboa 16: Cualificación por avaliación en Tecnoloxía 4º ESO

Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5.

Posto  que  esta  cualificación  debe  ser  un  número  sen  decimais,  con  carácter  xeral  cando  a

cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.

O cálculo da nota final, así como o número de exames por avaliación poden variar o longo do

curso debido a modificacións na programación, tipo de alumnos, segundo o grupo, etc.

Actividades de recuperación

PARTE A: en xeral empregarase unha nova proba por avaliación. A cualificación desta proba anula

a anterior ou anteriores.

PARTES B, C e D: en xeral indicarase un novo prazo para a entrega dos traballos, prácticas e/ou

cadernos, sempre que o tipo de actividade e ferramenta de avaliación o permita. Neste caso a

cualificación acadada redúcese nun 20% no cálculo final da cualificación por avaliación.

PARTE E: con carácter xeral daráselle ao alumno unha rúbrica cos  indicadores de logro que

serán avaliados nesta parte, para que poida mellorar aqueles nos que non tivera obtido a máxima

cualificación.

Cualificación final

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións, tendo un 4 ou

máis en cada unha das tres avaliacións.
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Avaliación extraordinaria
A forma de avaliar ó alumno na convocatoria extraordinaria de setembro consistirá na realización

dunha proba escrita. Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter

unha nota de 5 ou máis. Posto que esta cualificación debe ser un número sen decimais, con

carácter xeral cando a cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a

cinco redondearase.
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9. TIC 4º ESO

9.1.CONTRIBUCIÓN AO LONGO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE

A contribución  da  materia  ao  desenvolvemento  de  cada  unha  das  competencias  clave  pode

entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como

se recolle na táboa 17:

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Bloque 1. Ética e 
estética na 
interacción en 
rede

TICB1.1.1.  Interactúa  con  hábitos  adecuados  en
contornos virtuais. ✓ ✓

TICB1.1.2.  Aplica políticas seguras de utilización
de  contrasinais  para  a  protección  da  información
persoal.

✓ ✓

TICB1.2.1.  Realiza  actividades  con
responsabilidade  sobre  conceptos  como  a
propiedade e o intercambio de información.

✓ ✓ ✓ ✓

TICB1.3.1.  Consulta  distintas  fontes  e  navega
coñecendo a importancia da identidade dixital e os
tipos de fraude da web.

✓ ✓ ✓

TICB1.3.2.  Diferencia  o  concepto  de  materiais
suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre
distribución.

✓ ✓ ✓

Bloque 2. 
Computadores, 
sistemas 
operativos e redes

TICB2.1.1.  Realiza  operacións  básicas  de
organización e almacenamento da información. ✓ ✓ ✓

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema
operativo  e  de  accesibilidade  do  equipamento
informático.

✓ ✓

TICB2.2.1.  Resolve  problemas  vinculados  aos
sistemas operativos e ás aplicacións e os programas
vinculados a estes.

✓ ✓ ✓

TICB2.3.1.  Administra  o  equipamento  con
responsabilidade  e  coñece  aplicacións  de
comunicación entre dispositivos.

✓ ✓

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes
físicos  dun  computador,  as  súas  características
técnicas e as conexións entre eles.

✓ ✓

TICB2.5.1.  Describe  as  formas  de  conexión  na
comunicación entre dispositivos dixitais. ✓ ✓ ✓

Bloque 3. 
Organización, 
deseño e 
produción de 
información 

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto
con  aplicacións  informáticas  que  facilitan  a
inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así
como outras posibilidades de deseño,  e interactúa
con outras características do programa.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

dixital TICB3.1.2.  Produce  informes  que  requiren  o
emprego  de  follas  de  cálculo,  que  inclúan
resultados textuais, numéricos e gráficos.

✓ ✓ ✓ ✓

TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza
a súa funcionalidade para consultar datos, organizar
a información e xerar documentos.

✓ ✓ ✓ ✓

TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e
texto na elaboración de presentacións, adecuando o
deseño  e  a  maquetaxe  á  mensaxe  e  ao  público
obxectivo a quen vai dirixido.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TICB3.2.2.  Emprega  dispositivos  de  captura  de
imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante
software  específico  e  crea  novos  materiais  en
diversos formatos.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bloque 4. 
Seguridade 
informática

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e
características  técnicas,  de  conexión  e  de
intercambio de información entre eles. 

✓ ✓

TICB4.1.2.  Coñece  os  riscos  de  seguridade  e
emprega hábitos de protección adecuados. ✓ ✓

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización
do software e do emprego de antivirus e de devasas
para garantir a seguridade.

✓ ✓ ✓

Bloque 5. 
Publicación e 
difusión de 
contidos

TICB5.1.1.  Realiza  actividades  que  requiren
compartir recursos en redes locais e virtuais. ✓ ✓ ✓ ✓

TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e
gráficos en estruturas hipertextuais. ✓ ✓ ✓ ✓

TICB5.2.2.  Deseña  páxinas  web  e  coñece  os
protocolos  de  publicación,  baixo  estándares
adecuados  e  con  respecto  aos  dereitos  de
propiedade.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas
ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os
propios.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bloque 6. 
Internet, redes 
sociais e 
hiperconexión

TICB6.1.1.  Elabora  materiais  para  a  web  que
permiten  a  accesibilidade  á  información
multiplataforma.

✓ ✓ ✓

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en
distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que
ofrecen servizos de formación, lecer, etc.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TICB6.1.3.  Sincroniza  a  información  entre  un
dispositivo móbil e outro dispositivo. ✓ ✓

TICB6.2.1.  Participa activamente en redes sociais
con criterios de seguridade. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TICB6.3.1.  Emprega  canles  de  distribución  de
contidos multimedia para aloxar materiais propios e
enlazalos noutras producións.

✓ ✓ ✓ ✓

Táboa 17: Relación das competencias cos estándares de aprendizaxe avaliables en TIC 4º ESO
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9.2.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

Bloque 1. Ética
e estética na 
interacción en 
rede

TICB1.1.1. Interactúa con 
hábitos adecuados en 
contornos virtuais.

Todas as avaliacións. Posúe hábitos adecuados 
para interactuar en 
contornos virtuais.

• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

TICB1.1.2. Aplica políticas
seguras de utilización de 
contrasinais para a 
protección da información 
persoal.

Todas as avaliacións. Emprega e lembra 
contrasinais seguros para 
a protección de 
información persoal

• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

TICB1.2.1. Realiza 
actividades con 
responsabilidade sobre 
conceptos como a 
propiedade e o intercambio
de información.

Todas as avaliacións. Coñece as licenzas 
Creative Commons e 
respecta a propiedade 
cando realiza intercambio
de información.

• Realización dun traballo 
monográfico e exposición 
oral.

TICB1.3.1. Consulta 
distintas fontes e navega 
coñecendo a importancia 
da identidade dixital e os 
tipos de fraude da web.

Terceira avaliación. Identifica os principais 
tipos de fraude da web.
Recoñece as páxinas de 
navegación segura.

• Realización dun traballo 
monográfico e exposición 
oral.

TICB1.3.2. Diferencia o 
concepto de materiais 
suxeitos a dereitos de 
autoría e materiais de libre 
distribución.

Todas as avaliacións. Recoñece a diferencia 
entre materiais suxeitos a 
dereitos de autoría e 
materiais de libre 
distribución.

• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

Bloque 2. 
Computadores,
sistemas 
operativos e 
redes

TICB2.1.1. Realiza 
operacións básicas de 
organización e 
almacenamento da 
información.

Todas as avaliacións. Realiza operacións 
básicas de organización e 
almacenamento da 
información no ordenador
asignado e na nube.

• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.
• Observación do 
portafolios dixital.

TICB2.1.2. Configura 
elementos básicos do 
sistema operativo e de 
accesibilidade do 
equipamento informático.

Todas as avaliacións. Configura as principais 
utilidades do sistema 
operativo e o seu 
mantemento.

• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.
• Realización de prácticas 
na aula.

TICB2.2.1. Resolve 
problemas vinculados aos 
sistemas operativos e ás 
aplicacións e os programas 
vinculados a estes.

Primeira avaliación. Instala e desinstala 
aplicacións.

• Realización de prácticas 
na aula.
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

TICB2.3.1. Administra o 
equipamento con 
responsabilidade e coñece 
aplicacións de 
comunicación entre 
dispositivos.

Todas as avaliacións. Coida e administra con 
responsabilidade o equipo
da aula de informática e 
coñece algunha 
aplicación de 
comunicación entre 
dispositivos.

• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.
• Realización de prácticas 
na aula.

TICB2.4.1. Analiza e 
coñece diversos 
compoñentes físicos dun 
computador, as súas 
características técnicas e as
conexións entre eles.

Primeira avaliación. Identifica os principais 
compoñentes físicos dun 
computador, as súas 
características técnicos e 
as conexións entre eles.

• Realización de actividades
prácticas na aula.

TICB2.5.1. Describe as 
formas de conexión na 
comunicación entre 
dispositivos dixitais.

Primeira avaliación. Describe basicamente as 
formas de conexión na 
comunicación entre 
dispositivos dixitais.

• Realización de actividades
prácticas na aula.

Bloque 3. 
Organización, 
deseño e 
produción de 
información 
dixital

TICB3.1.1. Elabora e 
maqueta documentos de 
texto con aplicacións 
informáticas que facilitan a
inclusión de táboas, 
imaxes, fórmulas, gráficos,
así como outras 
posibilidades de deseño, e 
interactúa con outras 
características do 
programa.

Segunda avaliación. Elabora documentos de 
texto cun procesador de 
textos aproveitando as 
súas utilidades básicas 
como a inserción de 
táboas e imaxes entre 
outras.

• Realización de actividades
prácticas na aula.

TICB3.1.2. Produce 
informes que requiren o 
emprego de follas de 
cálculo, que inclúan 
resultados textuais, 
numéricos e gráficos.

Segunda avaliación. Realiza informes sinxelos
cunha folla de cálculo no 
que se  inclúan texto, 
resultados numéricos e 
gráficos.

• Realización de prácticas 
na aula.

TICB3.1.3. Elabora bases 
de datos sinxelas e utiliza a
súa funcionalidade para 
consultar datos, organizar a
información e xerar 
documentos.

Segunda avaliación. Crea unha base de datos 
sinxela incluíndo os 
seguintes obxectos: 
táboas, consultas 
formularios e informes.

• Realización de prácticas 
na aula.

TICB3.2.1. Integra 
elementos multimedia, 
imaxe e texto na 
elaboración de 
presentacións, adecuando o
deseño e a maquetaxe á 
mensaxe e ao público 
obxectivo a quen vai 
dirixido.

Segunda avaliación. Realiza presentacións 
sinxelas integrando texto 
e elementos multimedia  
adecuando a mesma ao 
público a quen vai 
dirixido.

• Realización dun traballo 
monográfico e exposición 
oral.
• Realización de prácticas 
na aula.

TICB3.2.2. Emprega 
dispositivos de captura de 
imaxe, audio e vídeo, edita 
a información mediante 
software específico e crea 
novos materiais en 

Primeira avaliación. Captura información 
multimedia e a procesa 
mediante programas de 
edición de imaxe, audio e
vídeo obtendo o resultado
no formato desexado.

• Realización dunha 
stopmotion.
• Prácticas na aula.
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

diversos formatos.

Bloque 4. 
Seguridade 
informática

TICB4.1.1. Analiza e 
coñece dispositivos físicos 
e características técnicas, 
de conexión e de 
intercambio de 
información entre eles. 

Terceira avaliación. Coñece os principais 
dispositivos físicos e as 
características técnicas do
intercambio de 
información entre eles.

• Realización dun traballo 
monográfico e exposición 
oral.

TICB4.1.2. Coñece os 
riscos de seguridade e 
emprega hábitos de 
protección adecuados.

Terceira avaliación. Identifica as principais 
ameazas á seguridade e as
medidas básicas de 
seguridade pasiva e 
activa.

• Realización dun traballo 
monográfico e exposición 
oral.

TICB4.1.3. Describe a 
importancia da 
actualización do software e
do emprego de antivirus e 
de devasas para garantir a 
seguridade.

Terceira avaliación. Recoñece a importancia 
da actualización do 
software e do emprego de
antivirus e de devasas 
para acadar seguridade.

• Realización dun traballo 
monográfico e exposición 
oral.

Bloque 5. 
Publicación e 
difusión de 
contidos

TICB5.1.1. Realiza 
actividades que requiren 
compartir recursos en redes
locais e virtuais.

Todas as avaliacións. Utiliza a nube para obter 
e compartir información 
para o desenvolvemento 
de actividades.

• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.
• Observación do 
portafolios dixital.

TICB5.2.1. Integra e 
organiza elementos 
textuais e gráficos en 
estruturas hipertextuais.

Terceira  avaliación. Publica contidos sinxelos 
na web que integren texto
e gráficos.

• Realización de prácticas 
na aula.

TICB5.2.2. Deseña páxinas
web e coñece os protocolos
de publicación, baixo 
estándares adecuados e con
respecto aos dereitos de 
propiedade.

Terceira avaliación. Deseña unha páxina web 
sinxela respetando os 
estándares de públicación
e os dereitos de 
propiedade.

• Realización de prácticas 
na aula.

TICB5.3.1. Participa 
colaborativamente en 
diversas ferramentas das 
TIC de carácter social e 
xestiona os propios.

Primeira avaliación.

Terceira avaliación.

Crea contido de forma 
colaborativa empregando 
ferramentas TIC de 
carácter social.

• Realización de prácticas 
na aula.

Bloque 6. 
Internet, redes 
sociais e 
hiperconexión

TICB6.1.1. Elabora 
materiais para a web que 
permiten a accesibilidade á
información 
multiplataforma.

Terceira avaliación. Elabora material sinxelo 
para a web que permite a 
accesibilidade á 
información dende 
diferentes dispositivos.

• Realización de prácticas 
na aula.

TICB6.1.2. Realiza 
intercambio de 
información en distintas 
plataformas nas que está 
rexistrado/a e que ofrecen 
servizos de formación, 
lecer, etc.

Todas as avaliacións. Realiza intercambios de 
información en algunha 
plataforma na que esté 
rexistrado/a e que ofrece 
servizos de formación.

• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.
• Observación do 
portafolios dixital.

TICB6.1.3. Sincroniza a Todas as avaliacións. Realiza algunha 
actividade de 

• Realización de prácticas 
na aula.
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

información entre un 
dispositivo móbil e outro 
dispositivo.

sincronización dun móbil 
cun ordenador.

TICB6.2.1. Participa 
activamente en redes 
sociais con criterios de 
seguridade.

Todas as avaliacións. Participa nalgunha rede 
social con criterios de 
seguridade.

• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

TICB6.3.1. Emprega 
canles de distribución de 
contidos multimedia para 
aloxar materiais propios e 
enlazalos noutras 
producións.

Todas as avaliacións. Utiliza algún canal de 
distribución de contido 
multimedia para aloxar 
material propio e 
enlazalos noutras 
producións.

• Realización de prácticas 
na aula.

Táboa 18: Estándares de aprendizaxe, temporización, grao mínimo de consecución e procedementos e 
instrumentos de avaliación en TIC 4º ESO.

9.3.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O alumno ten acceso a un portafolios dixital onde atopar apuntes, animacións, vídeos, e outros

recursos.

Tamén se empregarán:

- Canón e ordenador con conexión a Internet.

- Ordenadores con conexión a Internet.

Cada alumno ademais debe ter:

- Caderno dixital.

- Axenda.

A materia impártese en castelán.

9.4.CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación ordinaria
A forma de avaliar ó alumno consistirá en:

D) PARTE A: Realización de actividades prácticas e traballos orais ou escritos. 
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E) PARTE B: Observación do portafolios dixital do alumno.

F) PARTE C: Observación da actitude.

Considérase proporcional a ponderación de cada un dos estándares de aprendizaxe, pero non a

dos instrumentos de avaliación, logo a cualificación de cada avaliación calcularase segundo as

porcentaxes recollidas na táboa 19:

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN

PARTE A. Traballos, prácticas. 80%

PARTE B. Portafolios dixital 10%

PARTE C. Actitude 10%

Cualificación por avaliación 100%

Táboa 19: Cualificación por avaliación en TIC 4º ESO

Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5.

Posto  que  esta  cualificación  debe  ser  un  número  sen  decimais,  con  carácter  xeral  cando  a

cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.

O cálculo da nota final poden variar o longo do curso debido a modificacións na programación, tipo

de alumnos, segundo o grupo, etc.

Actividades de recuperación

PARTE A e B: en xeral indicarase un novo prazo para a entrega dos traballos, prácticas e/ou

cadernos, sempre que o tipo de actividade e instrumento de avaliación o permita. Neste caso a

cualificación acadada redúcese nun 20% no cálculo final da cualificación por avaliación.

PARTE C: con carácter xeral daráselle ao alumno unha rúbrica cos indicadores de logro que serán

avaliados nesta  parte,  para  que poida mellorar  aqueles  nos que non tivera  obtido  a  máxima

cualificación.

Cualificación final

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións, tendo un 4 ou

máis en cada unha das tres avaliacións.

Avaliación extraordinaria
A forma de avaliar ó alumno na convocatoria extraordinaria de setembro consistirá na entrega de

novo  dos  traballos,  prácticas  e/ou  cadernos  propostos  no  curso.  Para  poder  obter  unha
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cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5 ou máis. Posto que esta

cualificación debe ser un número sen decimais,  con carácter  xeral  cando a cualificación sexa

inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.
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10. ROBÓTICA 1º BAC

10.1. CONTRIBUCIÓN AO LONGO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode 
entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como
se recolle na táboa 20:

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Bloque 1. A 
robótica

ROB1.1.1. Identifica aplicacións dos robots e 
describe a forma na que resolven os problemas para
os que se deseñaron.

✓ ✓ ✓

ROB1.1.2. Identifica os principais tipos de robots e 
describe as súas aplicacións. ✓ ✓ ✓ ✓

ROB1.2.1. Identifica as partes dun sistema robótico
e describe a súa función no conxunto. ✓ ✓

ROB1.2.2. Explica o funcionamento dos sensores e 
actuadores máis habituais. ✓ ✓

Bloque 2. 
Programación e 
control

ROB2.1.1. Identifica as características técnicas do 
controlador utilizado e os portos de comunicación. ✓

ROB2.1.2. Conecta sensores e actuadores coa 
unidade de control. ✓ ✓

ROB2.2.1. Elabora algoritmos que resolven 
problemas utilizando diagramas de fluxo. ✓ ✓ ✓

ROB2.2.2. Analiza diagramas de fluxo e interpreta 
as instrucións que describen. ✓ ✓ ✓

ROB2.3.1. Deseña programas con estruturas de 
control, de almacenamento de datos e funcións. ✓ ✓ ✓

ROB2.3.2. Realiza programas que controlan as 
saídas en función das entradas de acordo coas 
condicións establecidas.

✓ ✓ ✓

ROB2.3.3. Programa unidades de control para 
controlar dispositivos ou sistemas robóticos. ✓ ✓ ✓ ✓

Bloque 3. 
Proxectos de 
robótica

ROB3.1.1. Deseña e planifica a construción dun 
sistema robótico que resolva un problema 
determinado.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ROB3.2.1. Desenvolve un programa para controlar 
un sistema robótico de acordo coas especificacións 
previamente establecidas.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ROB3.3.1. Realiza as probas necesarias para 
verificar o funcionamento dos programas e 
montaxes.

✓ ✓ ✓ ✓
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

ROB3.3.2. Realiza as modificacións necesarias 
para a optimización do funcionamento. ✓ ✓ ✓ ✓

ROB3.4.1. Elabora a documentación necesaria para
a planificación e construción e programación do 
prototipo.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ROB3.4.2. Utiliza a información dispoñible en 
internet e respecta os dereitos de autoría. ✓ ✓ ✓ ✓

ROB3.5.1. Publica documentación do proxecto 
realizado. ✓ ✓ ✓

ROB3.5.2. Selecciona o tipo de licenza adecuado 
para compartir a información. ✓ ✓

Táboa 20: Relación das competencias cos estándares de aprendizaxe avaliables en Robótica 1º BAC

10.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

Bloque 1. A 
robótica

ROB1.1.1. Identifica 
aplicacións dos robots e 
describe a forma na que 
resolven os problemas para
os que se deseñaron.

Primeira avaliación. Identifica aplicacións dos 
robots e describe a forma na 
que resolven os problemas 
para os que se deseñaron.

• Realización e exposición 
oral dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

ROB1.1.2. Identifica os 
principais tipos de robots e 
describe as súas 
aplicacións.

Primeira avaliación. Identifica os principais tipos 
de robots e describe as súas 
aplicacións.

• Realización e exposición 
oral dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

ROB1.2.1. Identifica as 
partes dun sistema robótico
e describe a súa función no
conxunto.

Primeira avaliación. Identifica as partes dun 
sistema robótico e describe a
súa función no conxunto.

• Realización e exposición 
oral dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

ROB1.2.2. Explica o 
funcionamento dos 
sensores e actuadores máis 
habituais.

Primeira avaliación. Explica o funcionamento 
dos robots e dos sensores e 
actuadores máis habituais.

• Realización e exposición 
oral dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

Bloque 2. 
Programación e
control

ROB2.1.1. Identifica as 
características técnicas do 
controlador utilizado e os 
portos de comunicación.

Primeira avaliación. Coñece as características das
unidades de control 
empregadas baseadas en 
Arduino.

• Realización de prácticas. 
• Elaboración da memoria.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

ROB2.1.2. Conecta 
sensores e actuadores coa 

Primeira avaliación. Conecta sensores e 
actuadores ás unidades de 

• Realización de prácticas. 
• Elaboración da memoria.
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

unidade de control. control empregadas 
baseadas en Arduino.

• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

ROB2.2.1. Elabora 
algoritmos que resolven 
problemas utilizando 
diagramas de fluxo.

Primeira avaliación. Elabora algoritmos que 
resolven problemas 
utilizando diagramas de 
fluxo empregando a 
simboloxía  correctamente.

• Realización de prácticas. 
• Elaboración da memoria.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

ROB2.2.2. Analiza 
diagramas de fluxo e 
interpreta as instrucións 
que describen.

Primeira avaliación. Analiza diagramas de fluxo 
e interpreta as instrucións 
que describen.

• Realización de prácticas. 
• Elaboración da memoria.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

ROB2.3.1. Deseña 
programas con estruturas 
de control, de 
almacenamento de datos e 
funcións.

Segunda avaliación. Deseña programas con 
estruturas de control, de 
almacenamento de datos e 
funcións.

• Realización de prácticas. 
• Elaboración da memoria.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

ROB2.3.2. Realiza 
programas que controlan as
saídas en función das 
entradas de acordo coas 
condicións establecidas.

Segunda avaliación. Realiza programas que 
controlan as saídas en 
función das entradas de 
acordo coas condicións 
establecidas.

• Realización de prácticas. 
• Elaboración da memoria.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

ROB2.3.3. Programa 
unidades de control para 
controlar dispositivos ou 
sistemas robóticos.

Segunda avaliación. Programa unidades de 
control para controlar 
dispositivos ou sistemas 
robóticos.

• Realización de prácticas. 
• Elaboración da memoria.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

Bloque 3. 
Proxectos de 
robótica

ROB3.1.1. Deseña e 
planifica a construción dun
sistema robótico que 
resolva un problema 
determinado.

Terceira avaliación. Deseña e planifica a 
construción dun sistema 
robótico que resolva un 
problema determinado.

• Elaboración do 
anteproxecto empregando as
TIC.

ROB3.2.1. Desenvolve un 
programa para controlar un
sistema robótico de acordo 
coas especificacións 
previamente establecidas.

Terceira avaliación. Desenvolve un programa 
para controlar un sistema 
robótico de acordo coas 
especificacións previamente 
establecidas.

• Elaboración do programa 
empregando o software 
elixido.

ROB3.3.1. Realiza as 
probas necesarias para 
verificar o funcionamento 
dos programas e montaxes.

Terceira avaliación. Realiza as probas necesarias 
para verificar o 
funcionamento dos 
programas e montaxes.

• Verificación do 
funcionamento.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

ROB3.3.2. Realiza as 
modificacións necesarias 
para a optimización do 
funcionamento.

Terceira avaliación. Realiza as modificacións 
necesarias para a 
optimización do 
funcionamento.

• Optimización do 
funcionamento.
• Observación directa do 
alumnado na realización das 
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

prácticas cubrindo as 
rúbricas deseñadas a tal fin.

ROB3.4.1. Elabora a 
documentación necesaria 
para a planificación e 
construción e 
programación do prototipo.

Terceira avaliación. Elabora a documentación 
necesaria para a 
planificación e construción e
programación do prototipo.

• Elaboración da memoria 
empregando as TIC.

ROB3.4.2. Utiliza a 
información dispoñible en 
internet e respecta os 
dereitos de autoría.

Terceira avaliación. Utiliza a información 
dispoñible en internet e 
respecta os dereitos de 
autoría.

• Utilización de información
dispoñible.

ROB3.5.1. Publica 
documentación do 
proxecto realizado.

Terceira avaliación. Publica documentación do 
proxecto realizado.

• Publicación da 
documentación do proxecto 
realizado empregando as 
TIC.

ROB3.5.2. Selecciona o 
tipo de licenza adecuado 
para compartir a 
información.

Terceira avaliación. Selecciona o tipo de licenza 
adecuado para compartir a 
información.

• Difusión da información 
engadindo a licenza 
adecuada.

Táboa 21: Estándares de aprendizaxe, temporización, grao mínimo de consecución e procedementos e 
instrumentos de avaliación en Robótica 1º BAC

10.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O alumno ten acceso a un portafolios dixital onde atopar apuntes, animacións, vídeos, e outros

recursos empregados na aula.

Tamén se empregarán:

- Ferramentas, maquinaria e materiais presentes na aula-taller de tecnoloxía.

-  Materiais  de  refugallo  de  uso  doméstico  para  a  realización  de  proxectos:  cartón,  plásticos,

madeira, etc.

- Canón e ordenador con conexión a Internet.

- Ordenadores con conexión a Internet.

Cada alumno ademais debe ter:

- Caderno de aula e caderno dixital.

- Carpeta arquivadora.

- Material de debuxo técnico.
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- Axenda.

A materia impártese en castelán.

10.4. CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación ordinaria
A forma de avaliar ó alumno consistirá en:

A) PARTE A: Realización de actividades prácticas e traballos orais ou escritos. 

B) PARTE B: Observación do portafolios dixital do alumno.

C) PARTE C: Observación da actitude.

Considérase proporcional a ponderación de cada un dos estándares de aprendizaxe, pero non a

dos instrumentos de avaliación, logo a cualificación de cada avaliación calcularase segundo as

porcentaxes recollidas na táboa 22:

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN

PARTE A. Traballos, prácticas. 90%

PARTE B. Portafolios dixital 5%

PARTE C. Actitude 5%

Cualificación por avaliación 100%

Táboa 22: Cualificación por avaliación en Robótica 1º BAC

Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5.

Posto  que  esta  cualificación  debe  ser  un  número  sen  decimais,  con  carácter  xeral  cando  a

cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.

O cálculo da nota final poden variar o longo do curso debido a modificacións na programación, tipo

de alumnos, segundo o grupo, etc.

Actividades de recuperación

PARTE A e B: en xeral indicarase un novo prazo para a entrega dos traballos, prácticas e/ou
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cadernos, sempre que o tipo de actividade e instrumento de avaliación o permita. Neste caso a

cualificación acadada redúcese nun 20% no cálculo final da cualificación por avaliación.

PARTE C: con carácter xeral daráselle ao alumno unha rúbrica cos  indicadores de logro que

serán avaliados nesta parte, para que poida mellorar aqueles nos que non tivera obtido a máxima

cualificación.

Cualificación final

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións, tendo un 4 ou

máis en cada unha das tres avaliacións.

Avaliación extraordinaria

A forma de avaliar ó alumno na convocatoria extraordinaria de setembro consistirá na entrega de 

novo dos traballos, prácticas e/ou cadernos propostos no curso. Para poder obter unha 

cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5 ou máis. Posto que esta 

cualificación debe ser un número sen decimais, con carácter xeral cando a cualificación sexa 

inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.
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11. TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 1º BAC

11.1. CONTRIBUCIÓN AO LONGO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode 
entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como
se recolle na táboa 23:

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Bloque 1. 
Produtos 
tecnolóxicos: 
deseño, 
produción e 
comercialización

TI1B1.1.1. Deseña unha proposta dun novo produto
tomando como base unha idea dada, explicando o 
obxectivo de cada etapa significativa necesaria para
lanzar o produto ao mercado.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TI1B1.2.1. Elabora o esquema dun posible modelo 
de excelencia, razoando a importancia de cada 
axente implicado.

✓ ✓ ✓ ✓

TI1B1.2.2. Desenvolve o esquema dun sistema de 
xestión da calidade, razoando a importancia de cada
axente implicado.

✓ ✓ ✓

Bloque 2. 
Máquinas e 
sistemas

TI1B2.1.1. Describe a función dos bloques que 
constitúen unha máquina dada, explicando de 
forma clara e co vocabulario axeitado a súa 
contribución ao conxunto.

✓ ✓ ✓

TI1B2.1.2. Debuxa diagramas de bloques de 
máquinas-ferramenta explicando a contribución de 
cada bloque ao conxunto da máquina.

✓ ✓ ✓

TI1B2.2.1. Deseña, utilizando un programa de 
CAD, o esquema dun circuíto eléctrico-electrónico,
pneumático ou hidráulico que dea resposta a unha 
necesidade determinada.

✓ ✓ ✓ ✓

TI1B2.2.2. Calcula os parámetros básicos de 
funcionamento dun sistema mecánico e dun circuíto
eléctrico-electrónico, pneumático ou hidráulico, a 
partir dun esquema dado.

✓

TI1B2.3.1. Verifica a evolución dos sinais en 
circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou 
hidráulicos, debuxando as súas formas e os valores 
nos puntos característicos

✓ ✓

TI1B2.3.2. Interpreta e valora os resultados obtidos 
de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou 
hidráulicos.

✓ ✓

TI1B2.4.1. Deseña, constrúe e programa un sistema
automático ou robot cos actuadores e os sensores 
axeitados, para que o seu funcionamento solucione 
un problema determinado. 

✓ ✓ ✓ ✓

Bloque 3. 
Materiais e 

TI1B3.1.1. Establece a relación entre a estrutura 
interna dos materiais e as súas propiedades.

✓ ✓
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

procedementos de
fabricación

TI1B3.1.2. Explica como se poden modificar as 
propiedades dos materiais, tendo en conta a súa 
estrutura interna.

✓ ✓

TI1B3.2.1. Describe, apoiándose na información 
obtida en internet, materiais imprescindibles para a 
obtención de produtos tecnolóxicos relacionados 
coas tecnoloxías da información e da 
comunicación.

✓ ✓ ✓

TI1B3.3.1. Explica as principais técnicas utilizadas 
no proceso de fabricación dun produto dado. ✓ ✓

TI1B3.3.2. Identifica as máquinas e as ferramentas 
utilizadas no proceso de fabricación dun produto 
dado.

✓

TI1B3.3.3. Describe as principais condicións de 
seguridade que se deben aplicar nun determinado 
ámbito de produción, desde o punto de vista tanto 
do espazo como da seguridade persoal.

✓ ✓ ✓

TI1B3.4.1. Coñece o impacto ambiental que poden 
producir as técnicas utilizadas. ✓ ✓

Bloque 4. 
Recursos 
enerxéticos

TI1B4.1.1. Describe as formas de producir enerxía, 
en relación co custo de produción, o impacto 
ambiental e a sustentabilidade.

✓ ✓ ✓

TI1B4.1.2. Debuxa diagramas de bloques de 
diferentes tipos de centrais de produción de enerxía,
e explica cada bloque constitutivos e as súas 
interrelacións.

✓ ✓

TI1B4.2.1. Explica as vantaxes que supón, desde o 
punto de vista do consumo, que un edificio estea 
certificado enerxeticamente.

✓ ✓

TI1B4.2.2. Calcula custos de consumo enerxético 
de edificios de vivendas ou industriais, partindo das
necesidades e/ou dos consumos dos recursos 
utilizados.

✓ ✓

TI1B4.2.3. Elabora plans de redución de custos de 
consumo enerxético para locais ou vivendas, 
identificando os puntos onde o consumo poida ser 
reducido.

✓ ✓ ✓ ✓

Táboa 23: Relación das competencias cos estándares de aprendizaxe avaliables en Tecnoloxía Industrial I 1º
BAC

11.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

Bloque 1. 
Produtos 
tecnolóxicos: 
deseño, 
produción e 
comercialización

TI1B1.1.1. Deseña unha 
proposta dun novo 
produto tomando como 
base unha idea dada, 
explicando o obxectivo de
cada etapa significativa 
necesaria para lanzar o 
produto ao mercado.

Terceira avaliación. Recoñece as etapas 
utilizadas no deseño de 
novos produtos, desde a súa 
orixe ata a súa 
comercialización.

• Realización e exposición 
oral dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

TI1B1.2.1. Elabora o 
esquema dun posible 
modelo de excelencia, 
razoando a importancia 
de cada axente implicado.

Terceira avaliación. Coñece as diferencias entre 
un modelo de excelencia e 
un sistema de xestión da 
calidade explicando a 
relevancia de todos os seus 
elementos.

• Realización e exposición 
oral dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

TI1B1.2.2. Desenvolve o 
esquema dun sistema de 
xestión da calidade, 
razoando a importancia 
de cada axente implicado.

Terceira avaliación. Identifica posibles melloras 
de utilización, desde o punto
de vista social, dos produtos 
tecnolóxicos.

• Realización e exposición 
oral dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

Bloque 2. 
Máquinas e 
sistemas

TI1B2.1.1. Describe a 
función dos bloques que 
constitúen unha máquina 
dada, explicando de 
forma clara e co 
vocabulario axeitado a 
súa contribución ao 
conxunto.

Terceira avaliación. Identifica os elementos 
funcionais dunha máquina 
ou sistema elemental 
relacionándoos entre si e 
explicando a súa función no 
conxunto. 

• Realización dunha proba 
escrita.

TI1B2.1.2. Debuxa 
diagramas de bloques de 
máquinas-ferramenta 
explicando a contribución
de cada bloque ao 
conxunto da máquina.

Terceira avaliación Monta e conecta elementos 
de máquinas ou sistemas 
elementais. 

Utiliza programas de  
simulación de máquinas e 
sistemas.

• Realización de prácticas.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.
• Observación directa.

TI1B2.2.1. Deseña, 
utilizando un programa de
CAD, o esquema dun 
circuíto eléctrico-
electrónico, pneumático 
ou hidráulico que dea 
resposta a unha 
necesidade determinada.

Terceira avaliación Deseña utilizando o software
axeitado, o esquema dun 
circuíto eléctrico-
electrónico, pneumático ou 
hidráulico que dea resposta a
unha necesidade 
determinada empregando a 
simboloxía normalizada.

• Realización de prácticas.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.
• Observación directa.

TI1B2.2.2. Calcula os 
parámetros básicos de 
funcionamento dun 
sistema mecánico e dun 
circuíto eléctrico-
electrónico, pneumático 
ou hidráulico, a partir dun
esquema dado.

Terceira avaliación Calcula  os parámetros 
básicos dos circuítos 
eléctricos, electrónicos, 
neumáticos ou hidráulicos.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización dunha proba 
escrita.

TI1B2.3.1. Verifica a 
evolución dos sinais en 
circuítos eléctricos, 
electrónicos, neumáticos 
ou hidráulicos, 
debuxando as súas formas
e os valores nos puntos 

Terceira avaliación Emprega correctamente 
instrumentos de medida de 
magnitudes eléctricas.

Elabora diagramas espacio-
fase e grafcet en circuítos 
pneumáticos empregando 
software de simulación. 

• Realización de prácticas.
• Observación directa.
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característicos.

TI1B2.3.2. Interpreta e 
valora os resultados 
obtidos de circuítos 
eléctrico-electrónicos, 
pneumáticos ou 
hidráulicos.

Terceira avaliación Interpreta e valora os 
resultados obtidos da 
medición de magnitudes en 
circuítos eléctrico-
electrónicos, pneumáticos ou
hidráulicos.

• Elaboración da memoria 
das prácticas.
• Observación directa.
• Realización dunha proba 
escrita.

TI1B2.4.1. Deseña, 
constrúe e programa un 
sistema automático ou 
robot cos actuadores e os 
sensores axeitados, para 
que o seu funcionamento 
solucione un problema 
determinado. 

Terceira avaliación Deseña e constrúe un 
sistema automático que de 
resposta a unha necesidade 
dada.

• Realización de prácticas.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.
• Observación directa.

Bloque 3. 
Materiais e 
procedementos 
de fabricación

TI1B3.1.1. Establece a 
relación entre a estrutura 
interna dos materiais e as 
súas propiedades.

Segunda avaliación. Identifica as propiedades dos
materiais para seleccionar o 
máis idóneo para unha 
determinada aplicación 
sinxela.

Coñece os ensaios de 
tracción, dureza, resiliencia 
e fatiga.

Coñece os tipos de enlaces e
estruturas cristalinas dos 
materiais

• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.
• Realización de probas 
escritas.

TI1B3.1.2. Explica como 
se poden modificar as 
propiedades dos 
materiais, tendo en conta 
a súa estrutura interna.

Segunda avaliación. Relaciona a estrutura interna
dun material coas súas 
propiedades mecánicas.

Relaciona as propiedades 
dos materiais coas súas 
aplicacións.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.
• Realización de probas 
escritas.

TI1B3.2.1. Describe, 
apoiándose na 
información obtida en 
internet, materiais 
imprescindibles para a 
obtención de produtos 
tecnolóxicos relacionados
coas tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.

Segunda avaliación. Establece relacións entre os 
produtos actuais/novidosos e
as características dos 
materiais de que están feitos.

Valora o impacto social e 
ambiental producido pola 
obtención, transformación e 
refugallo de materiais.

Utiliza internet para 
seleccionar información 
relevante e fiable que lle 
permita explicar as 
características e aplicacións 
de novos materiais que 
sexan imprescindibles para a
obtención de produtos 
relacionados coas 
Tecnoloxías da Información 
e a Comunicación.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

TI1B3.3.1. Explica as 
principais técnicas 
utilizadas no proceso de 
fabricación dun produto 
dado.

Segunda avaliación. Comprende e describe as 
técnicas de fabricación 
utilizadas na elaboración dos
produtos tecnolóxicos.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.
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TI1B3.3.2. Identifica as 
máquinas e as 
ferramentas utilizadas no 
proceso de fabricación 
dun produto dado.

Segunda avaliación. Identifica as máquinas e 
ferramentas que se deben de 
utilizar, apoiándose en 
informacións obtidas de 
internet.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

TI1B3.3.3. Describe as 
principais condicións de 
seguridade que se deben 
aplicar nun determinado 
ámbito de produción, 
desde o punto de vista 
tanto do espazo como da 
seguridade persoal.

Segunda avaliación. Identifica os riscos no uso de
máquinas e ferramentas e as 
medidas de seguridade que 
se deben de tomar a partir da
información técnica de 
fabricantes e das
normas de seguridade.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

TI1B3.4.1. Coñece o 
impacto ambiental que 
poden producir as 
técnicas utilizadas.

Segunda avaliación. Analiza, apoiándose en 
informacións obtidas en 
internet, o impacto 
ambiental dos procesos de 
fabricación.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

Bloque 4. 
Recursos 
enerxéticos

TI1B4.1.1. Describe as 
formas de producir 
enerxía, en relación co 
custo de produción, o 
impacto ambiental e a 
sustentabilidade.

Primeira avaliación. Describe os procesos de 
obtención, transformación e 
transporte de enerxía, os 
seus impactos ambientais e a
importancia da investigación
e desenvolvemento de novas
enerxías alternativas, para 
un desenvolvemento 
sostible.

Coñece as unidades 
enerxéticas fundamentais e 
derivadas no S.I. así como a 
súa equivalencia noutros 
sistemas de unidades.

Distingue entre enerxías 
primarias e secundarias.

Coñece as fontes de enerxía 
fósiles e alternativas e os 
procesos de transformación 
en enerxía eléctrica.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.
• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

TI1B4.1.2. Debuxa 
diagramas de bloques de 
diferentes tipos de 
centrais de produción de 
enerxía, e explica cada 
bloque constitutivos e as 
súas interrelacións.

Primeira avaliación. Representa mediante 
diagramas de bloques os 
elementos constitutivos dos 
diferentes tipos de centrais 
de produción de enerxía e 
relacionalos entre si.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.
• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

TI1B4.2.1. Explica as 
vantaxes que supón, 
desde o punto de vista do 
consumo, que un edificio 
estea certificado 
enerxeticamente.

Primeira avaliación. Explica os beneficios de que
os edificios teñan 
certificación enerxética.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

TI1B4.2.2. Calcula custos
de consumo enerxético de
edificios de vivendas ou 
industriais, partindo das 
necesidades e/ou dos 

Primeira avaliación. Realiza cálculos sinxelos de 
custos de consumo 
enerxético de edificios de 
vivendas.

Calcula os costos dos 

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.
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consumos dos recursos 
utilizados.

consumos das facturas dos 
servizos enerxéticos dos 
edificios.

TI1B4.2.3. Elabora plans 
de redución de custos de 
consumo enerxético para 
locais ou vivendas, 
identificando os puntos 
onde o consumo poida ser
reducido.

Primeira avaliación. Analiza unha vivenda co 
obxecto de detectar posibles 
perdas de enerxía e adopta 
solucións que permitan un 
aforro enerxético 
significativo.

Realiza un proxecto sinxelo 
no que se propoñan 
solucións de aforro 
enerxético nunha vivenda.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.
• Realización dun traballo 
monográfico empregando 
medios dixitais.

Táboa 24: Estándares de aprendizaxe, temporización, grao mínimo de consecución e procedementos e 
instrumentos de avaliación en Tecnoloxía Industrial I 1º BAC

11.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O libro de texto recomendado é o recollido na táboa 25: 

TÍTULO EDITORIAL ISBN IDIOMA

Tecnología Industrial I McGraw-Hill 9788448180577 Castelán

Táboa 25: Libro de texto recomendado en Tecnoloxía Industrial I 1º BAC

Ademais, o alumno ten acceso a un portafolios dixital onde atopar apuntes, animacións, vídeos, e

outros recursos empregados na aula.

Tamén se empregarán:

- Ferramentas, maquinaria e materiais presentes na aula-taller de tecnoloxía.

-  Materiais  de  refugallo  de  uso  doméstico  para  a  realización  de  proxectos:  cartón,  plásticos,

madeira, etc.

- Canón e ordenador con conexión a Internet.

- Ordenadores con conexión a Internet.

Cada alumno ademais debe ter:

- Caderno de aula e caderno dixital.

- Carpeta arquivadora.
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- Material de debuxo técnico.

- Axenda.

A materia impártese en castelán.

11.4. CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación ordinaria
A forma de avaliar ó alumno consistirá en:

A) PARTE A: Realización dunha proba escrita, como mínimo, en cada avaliación. As probas

poderán ser de avaliación de contidos e/ou de avaliación de competencias. (Se hai máis

dunha proba, a nota media deste apartado será a media aritmética)

B) PARTE  B:  Elaboración  dun  proxecto  tecnolóxico  (non  ten  que  ser  construtivo),  ou/e

realización de actividades prácticas e traballos orais ou escritos, relacionados cos contidos

explicados en cada trimestre. Redacción dunha memoria escrita sobre os mesmos. (Se hai

máis dun proxecto e/ou traballo, a nota media deste apartado será a media aritmética)

C) PARTE C: Observación do portafolios dixital do alumno.

D) PARTE D: Observación da actitude.

Considérase proporcional a ponderación de cada un dos estándares de aprendizaxe, pero non a

dos instrumentos de avaliación, logo a cualificación de cada avaliación calcularase segundo as

porcentaxes recollidas na táboa 26:

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN

PARTE A. Probas escritas  (Só fará media se nesta parte 
se acada unha nota igual ou superior a 4)

80%

PARTE B. Proxectos, traballos, prácticas. 10%

PARTE C. Portafolios dixital 5%

PARTE D. Actitude 5%

Cualificación por avaliación 100%

Táboa 26: Cualificación por avaliación en Tecnoloxía Industrial I 1º BAC
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Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5.

Posto  que  esta  cualificación  debe  ser  un  número  sen  decimais,  con  carácter  xeral  cando  a

cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.

O cálculo da nota final, así como o número de exames por avaliación poden variar o longo do

curso debido a modificacións na programación, tipo de alumnos, segundo o grupo, etc.

Actividades de recuperación

PARTE A: en xeral empregarase unha nova proba por avaliación. A cualificación desta proba anula

a anterior ou anteriores.

PARTES B e C: en xeral indicarase un novo prazo para a entrega dos traballos, prácticas e/ou

caderno, sempre que o tipo de actividade e ferramenta de avaliación o permita. Neste caso a

cualificación acadada redúcese nun 20% no cálculo da cualificación por avaliación.

PARTE D: con carácter xeral daráselle ao alumno unha rúbrica cos  indicadores de logro que

serán avaliados nesta parte, para que poida mellorar aqueles nos que non tivera obtido a máxima

cualificación.

Cualificación final

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións, tendo un 4 ou

máis en cada unha das tres avaliacións.

Avaliación extraordinaria
A forma de avaliar ó alumno na convocatoria extraordinaria de setembro consistirá na realización

dunha proba  escrita. Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter

unha nota de 5. Posto que esta cualificación debe ser un número sen decimais, con carácter xeral

cando  a  cualificación  sexa  inferior  a  5  truncarase  e  cando  sexa  igual  ou  superior  a  cinco

redondearase.
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12. TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 2º BAC

12.1. CONTRIBUCIÓN AO LONGO DAS COMPETENCIAS
CLAVE

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode 
entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como
se recolle na táboa 27:

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Bloque 1. 
Materiais

TI2B1.1.1. Explica como se poden modificar as 
propiedades dos materiais, tendo en conta a súa 
estrutura interna.

✓ ✓

TI2B1.1.2. Selecciona o material máis axeitado 
para unha aplicación concreta, obtendo información
por medio das tecnoloxías da información e da 
comunicación.

✓ ✓ ✓

Bloque 2. 
Principios de 
máquinas

TI2B2.1.1. Debuxa esbozos de máquinas 
empregando programas de deseño CAD, e explica a
función de cada un no conxunto.

✓ ✓ ✓

TI2B2.1.2. Define as características e a función dos
elementos dunha máquina, interpretando planos de 
máquinas dadas.

✓ ✓

TI2B2.2.1. Calcula rendementos de máquinas tendo
en conta as enerxías implicadas no seu 
funcionamento.

✓

TI2B2.2.2. Describe o funcionamento e as partes 
dos motores térmicos e eléctricos. ✓ ✓

Bloque 3. 
Sistemas 
automáticos

TI2B3.1.1. Define as características e a función dos
elementos dun sistema automático, interpretando 
planos e esquemas destes.

✓ ✓ ✓

TI2B3.1.2. Diferencia entre sistemas de control de 
lazo aberto e pechado, e propón exemplos 
razoados.

✓ ✓

TI2B3.2.1. Deseña mediante bloques xenéricos 
sistemas de control para aplicacións concretas, 
describe a función de cada bloque no conxunto e 
xustifica a tecnoloxía empregada.

✓ ✓ ✓ ✓

TI2B3.3.1. Verifica mediante simuladores os sinais 
de entrada e saída dun sistema automático. ✓ ✓

TI2B3.4.1. Monta fisicamente circuítos simples, 
interpretando esquemas e realizando gráficos dos 

✓ ✓
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

sinais nos puntos significativos.

Bloque 4. 
Circuítos e 
sistemas lóxicos

TI2B4.1.1. Realiza táboas de verdade de sistemas 
combinacionais, identificando as condicións de 
entrada e a súa relación coas saídas solicitadas.

✓

TI2B4.1.2. Deseña circuítos lóxicos 
combinacionais con portas lóxicas a partir de 
especificacións concretas, aplicando técnicas de 
simplificación de funcións, e propón o posible 
esquema do circuíto.

✓ ✓ ✓ ✓

TI2B4.1.3. Deseña circuítos lóxicos 
combinacionais con bloques integrados, partindo de
especificacións concretas, e propón o posible 
esquema do circuíto.

✓ ✓ ✓ ✓

TI2B4.1.4. Visualiza sinais en circuítos dixitais 
mediante equipamentos reais ou simulados, e 
verifica a súa forma.

✓ ✓

Bloque 5. Control
e programación 
de sistemas 
automáticos

TI2B5.1.1. Explica o funcionamento dos biestables,
indicando os tipos e as súas táboas de verdade 
asociadas.

✓ ✓

TI2B5.1.2. Debuxa o cronograma dun contador e 
explica os cambios que se producen nos sinais. ✓

TI2B5.2.1. Obtén sinais de circuítos secuenciais 
típicos empregando software de simulación. ✓ ✓

TI2B5.2.2. Debuxa cronogramas de circuítos 
secuenciais partindo dos esquemas destes e das 
características dos elementos que o compoñen.

✓

TI2B5.3.1. Deseña circuítos lóxicos secuenciais 
sinxelos con biestables a partir de especificacións 
concretas e elaborando o esquema do circuíto.

✓ ✓ ✓

TI2B5.4.1. Identifica os principais elementos que 
compoñen un microprocesador tipo e compárao con
algún microprocesador comercial.

✓ ✓ ✓

Táboa 27: Relación das competencias cos estándares de aprendizaxe avaliables en Tecnoloxía Industrial II 
2º BAC

12.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

Bloque 1. 
Materiais

TI2B1.1.1. Explica como 
se poden modificar as 
propiedades dos materiais, 
tendo en conta a súa 

Primeira avaliación. Coñece a estrutura interna e 
as propiedades mecánicas 
dos materiais. 

Coñece os ensaios para 

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.

Páxina 59



12.TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 2º BAC

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

estrutura interna. determinar as propiedades 
mecánicas dos materiais.

Interpreta e analiza 
diagramas de fases.

Coñece os tratamentos dos 
aceiros en función das 
propiedades finais que se 
queren conseguir.

TI2B1.1.2. Selecciona o 
material máis axeitado para
unha aplicación concreta, 
obtendo información por 
medio das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.

Primeira avaliación. Selecciona o material máis 
axeitado para unha 
aplicación concreta, obtendo
información por medio das 
tecnoloxías da información e
da comunicación.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando as 
TIC.

Bloque 2. 
Principios de 
máquinas

TI2B2.1.1. Debuxa 
esbozos de máquinas 
empregando programas de 
deseño CAD, e explica a 
función de cada un no 
conxunto.

Primeira avaliación. Debuxa esbozos de 
máquinas empregando 
programas de deseño CAD, 
e explica a función de cada 
un no conxunto.

• Realización de prácticas 
empregando software de 
deseño de CAD.
• Realización dun traballo 
monográfico empregando as 
TIC.

TI2B2.1.2. Define as 
características e a función 
dos elementos dunha 
máquina, interpretando 
planos de máquinas dadas.

Primeira avaliación. Define as características e a 
función dos elementos 
dunha máquina, 
interpretando planos de 
máquinas dadas.

• Realización dun traballo 
monográfico empregando as 
TIC.

TI2B2.2.1. Calcula 
rendementos de máquinas 
tendo en conta as enerxías 
implicadas no seu 
funcionamento.

Primeira avaliación. Coñece os principios 
termodinámicos 
fundamentais.

Calcula rendementos de 
máquinas.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.

TI2B2.2.2. Describe o 
funcionamento e as partes 
dos motores térmicos e 
eléctricos.

Primeira avaliación. Identifica as aplicacións e 
coñece os principios de 
funcionamento dos motores 
térmicos.

Identifica as aplicacións e 
coñece os principios de 
funcionamento dos motores 
eléctricos.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.

Bloque 3. 
Sistemas 
automáticos

TI2B3.1.1. Define as 
características e a función 
dos elementos dun sistema 
automático, interpretando 
planos e esquemas destes.

Segunda avaliación. Analiza e describe os 
elementos dun sistema 
automático a partir de planos
e esquemas.

• Realización e exposición 
oral dun traballo 
monográfico empregando as 
TIC.
• Realización de probas 
escritas.

TI2B3.1.2. Diferencia 
entre sistemas de control 
de lazo aberto e pechado, e
propón exemplos razoados.

Segunda avaliación. Recoñece as diferencias 
entre un sistema de control 
de lazo aberto e pechado.

• Realización e exposición 
oral dun traballo 
monográfico empregando as 
TIC.
• Realización de probas 
escritas.

TI2B3.2.1. Deseña Segunda avaliación. Representa graficamente, • Realización e exposición 
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

mediante bloques 
xenéricos sistemas de 
control para aplicacións 
concretas, describe a 
función de cada bloque no 
conxunto e xustifica a 
tecnoloxía empregada.

mediante programas de 
deseño, a composición 
dunha máquina, dun circuíto
ou dun sistema tecnolóxico 
concreto.

oral dun traballo 
monográfico empregando as 
TIC.
• Realización de probas 
escritas.

TI2B3.3.1. Verifica 
mediante simuladores os 
sinais de entrada e saída 
dun sistema automático.

Segunda avaliación. Verifica mediante 
simuladores os sinais de 
entrada e saída dun sistema 
automático.

• Realización de prácticas.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.

TI2B3.4.1. Monta 
fisicamente circuítos 
simples, interpretando 
esquemas e realizando 
gráficos dos sinais nos 
puntos significativos.

Segunda avaliación. Implementa fisicamente 
circuítos eléctricos ou 
pneumáticos a partir de 
planos ou esquemas de 
aplicacións características.

• Realización de prácticas.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.

Bloque 4. 
Circuítos e 
sistemas 
lóxicos

TI2B4.1.1. Realiza táboas 
de verdade de sistemas 
combinacionais, 
identificando as condicións
de entrada e a súa relación 
coas saídas solicitadas.

Terceira avaliación. Realiza táboas de verdade de
sistemas combinacionais, 
identificando as condicións 
de entrada e a súa relación 
coas saídas solicitadas.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.

TI2B4.1.2. Deseña 
circuítos lóxicos 
combinacionais con portas 
lóxicas a partir de 
especificacións concretas, 
aplicando técnicas de 
simplificación de funcións,
e propón o posible 
esquema do circuíto.

Terceira avaliación. Deseña circuítos lóxicos 
combinacionais con portas 
lóxicas a partir de 
especificacións concretas, 
aplicando técnicas de 
simplificación de funcións, e
propón o posible esquema 
do circuíto.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.

TI2B4.1.3. Deseña 
circuítos lóxicos 
combinacionais con 
bloques integrados, 
partindo de especificacións
concretas, e propón o 
posible esquema do 
circuíto.

Terceira avaliación. Deseña circuítos lóxicos 
combinacionais con bloques 
integrados, partindo de 
especificacións concretas, e 
propón o posible esquema 
do circuíto.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.

TI2B4.1.4. Visualiza sinais
en circuítos dixitais 
mediante equipamentos 
reais ou simulados, e 
verifica a súa forma.

Terceira avaliación. Visualiza sinais en circuítos 
dixitais mediante 
equipamentos reais ou 
simulados, e verifica a súa 
forma.

• Realización de prácticas.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.

Bloque 5. 
Control e 
programación 
de sistemas 
automáticos

TI2B5.1.1. Explica o 
funcionamento dos 
biestables, indicando os 
tipos e as súas táboas de 
verdade asociadas.

Terceira avaliación. Explica o funcionamento 
dos biestables, indicando os 
tipos e as súas táboas de 
verdade asociadas.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.

TI2B5.1.2. Debuxa o 
cronograma dun contador e
explica os cambios que se 
producen nos sinais.

Terceira avaliación. Debuxa o cronograma dun 
contador e explica os 
cambios que se producen 
nos sinais.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.
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TI2B5.2.1. Obtén sinais de 
circuítos secuenciais 
típicos empregando 
software de simulación.

Terceira avaliación. Obtén sinais de circuítos 
secuenciais típicos 
empregando software de 
simulación.

• Realización de prácticas.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.

TI2B5.2.2. Debuxa 
cronogramas de circuítos 
secuenciais partindo dos 
esquemas destes e das 
características dos 
elementos que o 
compoñen.

Terceira avaliación. Debuxa cronogramas de 
circuítos secuenciais 
partindo dos esquemas 
destes e das características 
dos elementos que o 
compoñen.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.

TI2B5.3.1. Deseña 
circuítos lóxicos 
secuenciais sinxelos con 
biestables a partir de 
especificacións concretas e
elaborando o esquema do 
circuíto.

Terceira avaliación. Deseña circuítos lóxicos 
secuenciais sinxelos con 
biestables a partir de 
especificacións concretas e 
elaborando o esquema do 
circuíto.

• Realización de prácticas.
• Elaboración da memoria 
das prácticas.
• Realización e exposición 
oral dun traballo 
empregando as TIC.
• Realización de probas 
escritas.

TI2B5.4.1. Identifica os 
principais elementos que 
compoñen un 
microprocesador tipo e 
compárao con algún 
microprocesador 
comercial.

Terceira avaliación. Identifica os principais 
elementos que compoñen un
microprocesador tipo e 
compárao con algún 
microprocesador comercial.

• Realización de actividades
na aula.
• Realización de probas 
escritas.

Táboa 28: Estándares de aprendizaxe, temporización, grao mínimo de consecución e procedementos e 
instrumentos de avaliación en Tecnoloxía Industrial II 2º BAC

12.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O libro de texto recomendado é o recollido na táboa 29:

TÍTULO EDITORIAL ISBN IDIOMA

Tecnología Industrial II McGraw-Hill 9788448198695 Castelán

Táboa 29: Libro de texto recomendado en Tecnoloxía Industrial II 1º BAC

Tamén se empregarán:

- Ferramentas, maquinaria e materiais presentes na aula-taller de tecnoloxía.

- Canón e ordenador con conexión a Internet.

- Ordenadores con conexión a Internet.

Cada alumno ademais debe ter:
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- Caderno de aula.

- Carpeta arquivadora.

- Axenda.

A materia impártese en castelán.

12.4. CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación ordinaria
A forma de avaliar ó alumno consistirá en:

A) PARTE A: Realización dunha proba escrita, como mínimo, en cada avaliación. As probas

poderán ser de avaliación de contidos e/ou de avaliación de competencias. (Se hai máis

dunha proba, a nota media deste apartado será a media aritmética)

B) PARTE  B:  Elaboración  dun  proxecto  tecnolóxico  (non  ten  que  ser  construtivo),  ou/e

realización de actividades prácticas e traballos orais ou escritos, relacionados cos contidos

explicados en cada trimestre. Redacción dunha memoria escrita sobre os mesmos. (Se hai

máis dun proxecto e/ou traballo, a nota media deste apartado será a media aritmética)

C) PARTE C: Observación da actitude.

Considérase proporcional a ponderación de cada un dos estándares de aprendizaxe, pero non a

dos instrumentos de avaliación, logo a cualificación de cada avaliación calcularase segundo as

porcentaxes recollidas na táboa 30:

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN

PARTE A. Probas escritas  (Só fará media se nesta parte 
se acada unha nota igual ou superior a 4)

80%

PARTE B. Proxectos, traballos, prácticas. 10%

PARTE C. Actitude 10%

Cualificación por avaliación 100%

Táboa 30: Cualificación por avaliación en Tecnoloxía Industrial II 2º BAC

Páxina 63



12.TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 2º BAC

Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5.

Posto  que  esta  cualificación  debe  ser  un  número  sen  decimais,  con  carácter  xeral  cando  a

cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.

O cálculo da nota final, así como o número de exames por avaliación poden variar o longo do

curso debido a modificacións na programación, tipo de alumnos, segundo o grupo, etc.

Actividades de recuperación

PARTE A: en xeral empregarase unha nova proba por avaliación. A cualificación desta proba anula

a anterior ou anteriores.

PARTES  B:  en  xeral  indicarase  un  novo  prazo  para  a  entrega  dos  traballos,  prácticas  e/ou

caderno, sempre que o tipo de actividade e ferramenta de avaliación o permita. Neste caso a

cualificación acadada redúcese nun 20% no cálculo da cualificación por avaliación.

PARTE C: con carácter xeral daráselle ao alumno unha rúbrica cos indicadores de logro que serán

avaliados nesta  parte,  para  que poida mellorar  aqueles  nos que non tivera  obtido  a  máxima

cualificación.

Cualificación final

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións, tendo un 4 ou

máis en cada unha das tres avaliacións.

Avaliación extraordinaria
A forma de avaliar ó alumno na convocatoria extraordinaria de setembro consistirá na realización

dunha proba  escrita. Para poder obter unha cualificación positiva na materia será necesario obter

unha nota de 5. Posto que esta cualificación debe ser un número sen decimais, con carácter xeral

cando  a  cualificación  sexa  inferior  a  5  truncarase  e  cando  sexa  igual  ou  superior  a  cinco

redondearase.
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13. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. CONCRECIÓNS
METODOLÓXICAS

Esta área articúlase arredor  do binomio coñecemento/acción.  Unha continua manipulación de

materiais sen os coñecementos técnicos necesarios non ten validez educativa. Pola contra, un

proceso de ensino-aprendizaxe puramente académico, carente de experimentación, manipulación

e construción, non cumpre co carácter práctico inherente á disciplina. 

Por todo iso, a formulación metodolóxica debe ter en conta os seguintes principios:

 Unha parte esencial do desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe do alumno debe

se-la actividade, tanto intelectual coma manual.

 O desenvolvemento da actividade debe ter un claro sentido e significado para o alumno.

 A actividade manual constitúe un medio esencial para a área, pero nunca un fin en si mesmo.

 Os  contidos  e  aprendizaxes  relativos  ó  uso  de  máquinas,  ferramentas  e  materiais  son

consubstanciais á área.

Como resultado desta formulación, a actividade metodolóxica apoiarase nos seguintes aspectos:

 A adquisición dos coñecementos técnicos e científicos necesarios para a comprensión e para

o desenvolvemento da actividade tecnolóxica. 

 A aplicación dos  coñecementos  adquiridos,  ó  realiza-la  análise  dos obxectos  tecnolóxicos

existentes, así como á súa posible manipulación e transformación.

Por último cabe subliñar que segundo o agrupamento dos alumnos as actividades estableceranse

do seguinte modo:

En grupo de clase:

• Exposición de temas.

• Propostas de técnicas ou métodos de traballo.

• Control de traballos realizados.

• Exposición de traballos individuais ou en equipo.
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En equipo:

• Realización de prácticas.

• Preparación e deseño de proxectos.

• Presentación oral dos traballos.

En forma individual:

• Realización de probas.

• Confección da memoria de traballos e proxectos.

• Elaboración do caderno de clase e do portafolios dixital.

Para a sección bilingüe empregarase unha metodoloxía baseada nas seguintes estratexias:

• Incorporación  gradual  da  presencia  do  inglés.  A  materia  de  Tecnoloxías  favorece

especialmente a introdución paulatina da lingua estranxeira gracias a que é unha materia

cun alto contido práctico, polo tanto, comezarase utilizando o inglés nos aspectos máis

prácticos da materia (taller e informática) nos que os alumnos se senten máis cómodos e

rematando cos teóricos a medida que se vaian familiarizado coa dinámica de traballo.

Tamén se empregará sobre todo ao inicio tradución consecutiva con explicacións primeiro

en Inglés e despois se fose necesario na lingua materna.

• Creación dun entorno axeitado. O carácter práctico da materia favorece a creación dun

ambiente distendido no que o inglés se empregue de forma natural. Tentaremos favorecer

ese ambiente  fomentando a participación activa con pequenas exposicións descricións

orais e mantendo unha alta tolerancia aos erros valorando positivamente a súa capacidade

de  comunicación  fronte  á  perfección  da  mesma.  Tamén  se  fará  visible  o  inglés  no

etiquetado das ferramentas da aula-taller e en carteis ou murais dos contidos referentes á

materia.

• Utilización dunha linguaxe propia  da aula  e  da materia.  Empregaremos unha linguaxe

propia da aula que recolla ordes concretas dos aspectos relativos á aula, como instrucións

de traballo (saír ao encerado, borrar o encerado, acender o ordenador, traballar en grupo,

presentar informacións...), normas de convivencia (levantar a man para intervir, falar máis

baixo, calar, entrar, saír....). E tamén unha linguaxe propia da materia cunhas estruturas

claramente diferenciadas e que pretenden describir, clasificar, enumerar, relacionar, medir,

Páxina 66



13.METODOLOXÍA DIDÁCTICA. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

calcular..., estruturas non especialmente tratadas no ámbito da clase de Inglés.

• Presentación  do  vocabulario  propio  de  cada  unidade.  Antes  de  cada  unidade

presentaráselles  de  forma  lúdica  (sopas  de  letras,  xogos  de  preguntas,  e  facendo

competicións)  o  vocabulario  que  se  vai  empregar,  coa  finalidade  de  que  o  recoñezan

cando se este a explicar o tema.

• Emprego  as  novas  tecnoloxías.  O  manexo  dos  distintos  programas  informáticos  de

simulación ou deseño gráfico, internet, correo electrónico son motivadores de por si, a forte

presencia do inglés nestas canles fai desta estratexia metodolóxica como básica posto que

sempre espertan a interese do alumnado.

• Elaboración e emprego de materiais específicos da sección bilingüe. Crearase un banco

de  actividades  e  materiais,  que  o  alumno  poda  realizar  empregando  recursos  TIC

adaptados para eles o que fomenta a confianza neles a e nas súas capacidades.

14. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O
PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA 
DOCENTE

Ao igual que os indicadores que empregamos para avaliar o proceso de ensino no alumnado 

tamén empregaremos indicadores para avaliar a práctica docente, como se recolle na táboa 31.

DIMENSIÓN INDICADORES Nunca Ás veces
Case

sempre
Sempre

Planificación 1. Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos nas leis educativas.

2. Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para 
o desenvolvemento desta.

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da 
programación da aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos de estudantes.

4. Programa actividades e estratexias en función dos estándares
de aprendizaxe.

5. Planifica as clases de modo flexible, prepara actividades e 
recursos axustados á programación da aula e ás necesidades e 
aos intereses do alumnado.

6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de 
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DIMENSIÓN INDICADORES Nunca Ás veces
Case

sempre
Sempre

avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento do
progreso de aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas.

7. Coordínase co profesorado doutros departamentos que 
poidan ter contidos afíns á súa materia.

Motivación do 
alumnado

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade.

2. Considera situacións que introduzan a unidade (lecturas, 
debates, diálogos...).

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa 
funcionalidade.

4. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades 
encontradas.

5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do 
alumnado.

6. Estimula a participación activa dos estudantes na clase.

7. Promove a reflexión dos temas tratados.

Desenvolvemento 
da ensinanza

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a 
unha nova unidade ou tema con mapas conceptuais, 
esquemas...

2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, 
cos xa coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos...

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das clases.

4. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de 
cada unidade didáctica.

5. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os 
contidos na aula.

6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha 
comunicación fluída cos estudantes.

7. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 
comprensible para os alumnos e as alumnas.

8. Presenta actividades que permitan a adquisición dos 
estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da etapa 
educativa.

9. Presenta actividades de grupo e individuais.

Seguimento e 
avaliación do 
proceso de 
ensinanza-
aprendizaxe

1. Realiza a avaliación inicial ao principio do curso para 
axustar a programación ao nivel dos estudantes.

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra 
dela.

4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das 
tarefas e como pode melloralas.

5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e das alumnas, e dá pautas para a 
mellora das súas aprendizaxes.

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de 
xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos.

7. Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.
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DIMENSIÓN INDICADORES Nunca Ás veces
Case

sempre
Sempre

8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de 
obxectivos cando estes non foron alcanzados suficientemente.

9. Propón novas actividades de maior nivel cando os 
obxectivos foron alcanzados con suficiencia.

10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos 
contidos, do nivel dos estudantes, etc.

11. Emprega diferentes medios para informar dos resultados 
aos estudantes e aos pais.

Táboa 31: Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino da práctica docente

15. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE 
SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 
DAS MATERIAS PENDENTES

O alumnado que na convocatoria de setembro siga sen acadar cualificación positiva e promocione

de curso, levará a materia correspondente pendente. 

Con carácter xeral seguirase este procedemento para recuperar a materia pendente:

A avaliación da materia quedará dividida en tres partes, cada unha das cales constará dun traballo

escrito e dunha proba escrita. Os traballos escritos suporán un 30% da nota e as probas o 70%

restante. 

Os  traballos  escritos  entregaránselle  ao  profesor  responsable  o  día  do  exame.  O  profesor

encargado de avaliar ós alumnos informará a estes da data e do lugar do exame con polo menos

15 días de antelación. Os traballos escritos entregaranse mecanografados ou no portafolios dixital,

e deberán axustarse ós contidos que para eles se establezan na programación anual.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN

PARTE A. Probas escritas  (Só fará media se nesta parte 
se acada unha nota igual ou superior a 4)

70%

PARTE B. Traballos, exercicios. 30%

Cualificación por avaliación 100%

Táboa 32: Cualificación por avaliación na materia pendente de Tecnoloxía

Para aprobar será necesario ter unha nota media de 5 puntos como mínimo.
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15.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN
DAS MATERIAS PENDENTES

Aquelas persoas que non acaden o 5 terán dereito a realizar un exame final no mes de maio de

todos os contidos da materia. Para poder obter unha cualificación positiva será necesario obter

unha nota de 5.  Posto que esta cualificación debe ser un número sen decimais, con carácter xeral

cando  a  cualificación  sexa  inferior  a  5  truncarase  e  cando  sexa  igual  ou  superior  a  cinco

redondearase.

16. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E 
MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA 
DO SEU RESULTADO

Como  norma  de  carácter  xeral,  perante  o  primeiro  mes  do  curso,  realizarase  un  “test  de

coñecementos previos”, ben por escrito ou ben de forma oral, co que o profesor/a pode facerse

unha idea de cada alumno/a e da clase en xeral e servirá para promover actividades construtivas,

nas que o alumno/a estableza de forma clara a relación entre os coñecementos previos e os

novos. 

Así mesmo, faremos un seguimento o máis personalizado posible de cada alumno/a para coñecer

as capacidades, os ritmos de desenvolvemento e de traballo, o estilo de aprendizaxe e o interese

por progresar,  e  que serán un referente fundamental  para que cada alumno/a desenvolva ao

máximo as súas potencialidades.

Unha  vez  detectadas  as  necesidades  educativas  específicas,  estableceranse  as  medidas

apropiadas: 

• Atención individual intensiva na realización de prácticas.

• Subministración de material de apoio na aula.

• Ampliación de tempo na realización de probas.

• Apoios en pequeno grupo.

• Titorías durante os recreos.

• Realización de tarefas en grupo.

• Adaptación curricular de ser o caso.
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17. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
As medidas de atención á diversidade individual quedan recollidas na táboa 33, e as que fan 
referencia a diversidade grupal na táboa 34:

DIVERSIDADE INDIVIDUAL MEDIDAS

Diversidade na comprensión

Non ten ningunha dificultade para entender os contidos. Seleccionar contidos cun grao maior de dificultade.

Entende os contidos, pero, en ocasións, resúltanlle difíciles. Seleccionar os contidos significativos de acordo á súa realidade.

Ten dificultades para entender os contidos que se presentan. Seleccionar os contidos mínimos e expoñelos simplificando a 
linguaxe e a información gráfica.

Diversidade na capacitación e desenvolvemento

Non ten dificultades (alumnos de altas capacidades). Potenciar estas a través de actividades que lles permitan poñer en
xogo as súas capacidades.

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a dificultade sexa progresiva de acordo 
ás capacidades que se vaian adquirindo.

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas de acordo ás capacidades do 
alumnado, que permitan alcanzar os contidos mínimos esixidos.

Diversidade de interese e motivación

Mostra un grande interese e motivación. Seguir potenciando esta motivación e interese.

O seu interese e motivación non destacan. Fomentar o interese e a motivación con actividades e tarefas 
variadas.

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a motivación con actividades e tarefas 
máis procedimentais e próximas á súa realidade.

Diversidade na resolución de problemas

Encontra solucións aos problemas que se presentan en todas as 
situacións.

Seguir fomentando esta capacidade.

Encontra solucións aos problemas que se presentan nalgunhas 
situacións.

Propoñer problemas cada vez con maior grao de dificultade.

Ten dificultades para resolver problemas nas situacións que se 
presentan.

Propoñer problemas de acordo ás súas capacidades para ir 
desenvolvéndoas.

Diversidade na comunicación

Exprésase de forma oral e escrita con claridade e corrección. Propoñer tarefas que sigan perfeccionando a expresión oral e a 
escrita.

Ten algunha dificultade para expresarse de forma oral e escrita. Propoñer algunhas tarefas e debates nos que o alumnado teña 
que utilizar expresión oral e escrita co fin de melloralas.

Ten dificultades para expresarse deforma oral e escrita. Propoñer actividades co nivel necesario para que o alumnado 
adquira as ferramentas necesarias que lle permitan mellorar.

Táboa 33: Medidas de atención á diversidade individual
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17.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

DIVERSIDADE GRUPAL MEDIDAS

De comunicación

A comunicación profesor-grupo non presenta grandes 
dificultades.

Non se necesitan medidas.

A comunicación profesor-grupo ten algunhas dificultades. Propoñer estratexias para mellorar a comunicación.

A comunicación profesor-grupo ten grandes dificultades. Descubrir a causa das dificultades e propoñer medidas que as 
minimicen.

De interese e motivación

O grupo está motivado e ten grande interese. Non se necesitan medidas.

Parte do alumnado está desmotivado e ten pouco interese. Propoñer estratexias que melloren o interese e a motivación desa 
parte do alumnado.

O grupo non ten interese e está pouco motivado. Descubrir a causa da desmotivación e propoñer medidas que as 
minimicen.

De actitude e colaboración

O grupo ten boa actitude e sempre está disposto a realizar as 
tarefas.

Non se necesitan medidas.

Parte do alumnado ten boa actitude e colabora. Propoñer actividades de grupo nas que asuma responsabilidades 
o alumnado menos motivado.

O grupo ten mala actitude e non colabora nas tarefas. Descubrir as causas do problema e adoptar medidas, estratexias, 
etc. para minimizar esas actitudes.

Táboa 34: Medidas de atención á diversidade grupal

18. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS 
TRANSVERSAIS
Os elementos transversais establecidos no artigo 4 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño,  van ser

tratados na disciplina de Tecnoloxía:

 Lograr  un  ambiente  agradable  na  realización  dos  traballos  da  área  axudan  a  xerar

comportamentos e actitudes moi positivas para a saúde; fomenta-la orde e limpeza na aula

de tecnoloxía; coñecer e aplica-las normas de seguridade e hixiene no traballo propicia

unha valoración positiva, por parte dos nosos alumnos, da educación para a saúde.

 Fomenta-la busca de solucións que eviten ou minimicen o impacto ambiental;  valora-lo

posible esgotamento de recursos e analiza-los inconvenientes que se deriven do uso de

cada un dos materiais, e a repercusión que poida ter nas persoas, animais e plantas, así

coma na vida en sociedade.

 Valora-lo  custo  na  realización  dos  proxectos  tecnolóxicos  e  comparalo  co  seu  uso,

analizando  as  condicións  técnicas  e  estéticas  que  debe  reunir  para  determina-las

características  dos  materiais  que  hai  que  utilizar;  analiza-la  relación  calidade/prezo
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18.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS

axudará a desenvolver nos nosos alumnos actitudes de consumidor responsable.

 Fomenta-lo  traballo  cooperativo;  incidir  no  respecto  ás  ideas doutros;  apoia-los  menos

capacitados no desenvolvemento dos proxectos tecnolóxicos; desenvolver unha actitude

aberta e flexible ante as ideas e os traballos dos demais axudan a adquirir  valores e

actitudes que incidan directamente neste tema transversal.

 O desenvolvemento e realización do traballo tecnolóxico e do uso das ferramentas poden

fomentar  na  vida  cotiá  do  alumno  o  gusto  pola  realización  de  actividades  de  ocio  e

afeccións relacionadas co proceso tecnolóxico.

 Fomenta-lo  reparto  de  tarefas  nun  plano  absoluto  de  igualdade  en  función  das

capacidades, sen distinción de sexo; valora-lo esforzo, as ideas e o traballo dos demais

dende unha perspectiva de igualdade son contidos plenamente enmarcados na área de

Tecnoloxía  que  inciden  no  desenvolvemento  dunha  educación  para  a  igualdade  de

oportunidades de ámbolos dous sexos.

 Analizar  e  valora-las  implicacións  que  supón  o  desenvolvemento  de  determinados

aspectos científicos e técnicos dende unha perspectiva moral e ética; valorar e analizar

dende  a  perspectiva  ética  e  moral  as  consecuencias  derivadas polo  desenvolvemento

tecnolóxico en dimensión social e persoal de cada un.

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES
As  actividades  extraescolares  previstas  durante  o  transcurso  do  ano  lectivo  defínense  no

documento  de  actividades  extraescolares  elaborado  pola  Vicedirección  á  proposta  dos

departamentos didácticos, e que se recolle na Programación Xeral Anual.

O departamento programa as seguintes actividades complementarias para este curso:

• Día da Ciencia en Galego (1ª avaliación)

• Concurso de Robótica organizado pola EEI de Vigo (2ª avaliación) para 1º Bacharelato de

Robótica e 4º ESO Tecnoloxía
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20.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS  EN
RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

20. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E
MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS  EN 
RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E
PROCESOS DE MELLORA

Os alumnos poderán consultar a programación a través da páxina web do centro. Ao final de cada

curso  farase  cunha  coavaliación  empregando a  ferramenta  recollida  na  táboa  31.  Tamén  se

realizará unha análise comparativa dos resultados académicos obtidos nos tres últimos cursos,

que se recolle na memoria do departamento que se presenta en Xuño.

Os resultados obtidos da coavaliación e da análise dos resultados servirán para introducir  as

modificacións necesarias na programación do vindeiro curso. 
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